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گرم و خشک و  میاقل یسنت یهاخانه یالگوکهن سهیو مقا یبررس

 گسسته اتیاضیبا استفاده از ر رانیمعتدل شمال ا
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  50235کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

 شمندانیاند یهادگاهینظم موجود در د یو بازشناس ییدر شناسا ینقش مهم یالگوها در تمام علوم ازجمله معمارکهن
در  شیهزار سال پاست که از حدود دو یاگونهبه یدر معمار یشناسگونه تیکرده است. اهم فایا ندگانیعنوان چراغ راه آبه

ها و پالن خانه سهیالگوها درگذشته بر اساس مقاکهن ی. بررسشودیم دهید وسیترویآثار معماران مشهور ازجمله و
نمود  لیو تحل یبررس یصورت کمّبه توانیالگوها را مکهن سهیاکنون مقا یول گرفتیصورت م یدارید لیصورت تحلبه

تفاده از با اس گریدبارتع. بهردیگیانجام م یاتیاضیو محاسبات ر یهیگراف پالن توج میکار با استفاده از ترس نیکه ا
 لهیوسنیو بد افتیبه پالن محدب دست توانیم گریکدینمودن ارتباط فضاها با فضاها و مشخص یو کدبند کیتفک

شده و  سهیو نقش فضاها در هر پالن مقا تیاهم ،یوندیو با محاسبه درجه هم پ شودیم میترس یهیگراف پالن توج
. مطالعه کنندیم تیواحد تبع یالگو کیها فارغ از اندازه و فرم از که پالن افتیدستالگو کهن کیبه  توانیم تیدرنها

معتدل و مرطوب  یسنت یهاگرم و خشک کاشان با خانه میاقل یسنت یهاخانه یالگوکهن سهیو مقا یحاضر به بررس
در  یکه چه تفاوت دهدیسخ مرا پا سشپر نیو ا پردازدیم گریکدیها با با استفاده از نحو فضا و ارتباط آن رانیشمال ا

هم  نیشتریکه ب دهدیمطالعه نشان م جیها وجود دارد. نتادر آن یستیز میها با توجه به تفاوت اقلخانه نیا یالگوکهن
مربوط به  یوندیپهم نیترو کم شودیموردمطالعه مشاهده م یهاخانه وانیو ا اطیدر ح ییفضا یکپارچگیو  یوندیپ

عنوان به وانیو ا اطیبوده است که از ح گونهنیبد میدو اقل نیمعماران در ا یافق فکر بیترت نیهست. بد یرونیبپستوها و 
فضا  نیتریعنوان خصوصو پستوها به شودیاستفاده م کندیرا فراهم م گرید یبه فضاها یدسترس تیکه مرکز ییفضا

یبن ،یچپور، کارخانهگرم و خشک کاشان )نشاسته میاقل یهاانهخ یمورد یهانمونه قیتحق نیشده است. در ا بکار گرفته
 د( موریو فاطم ایک ،یریقد ،یکاشان ،ییدارو ،ی)شفاه رانیمعتدل و مرطوب شمال ا میاقل یها( و خانهیشیو قر یاحمد

 شده است. سهیو مقا یبررس م،یهر دو اقل یشنهادیپ یالگوهااند و نمونه کهنگرفته مطالعه قرار
 

 یوندیپگسسته، هم اتیاضیالگو، رکهن یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول( ، ایراننستادیار معماری دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهراا -1
v.fooladi@yahoo.com  

   رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحقدانشجوی دکتری معماری،  -2
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 مقدمه  -1
قدیم در آثار معماران مشهوری همچون ویتروویوس، آلبرتی، الژی، آرگان و سایرین دیده  یهازمانشناسی از و گونه الگوکهن

بر مبنای تحلیل  درگذشته الگوکهندر این است که  سازدیمقدیم متمایز  یهانمونهجدید را با  یالگوکهنولی آنچه  شودیم
 قابلکمّی  صورتبهگراف پالن توجیهی و محاسبات ریاضیاتی  بر هیتکبا  اکنونهمبصری پالن و طراحی معماران استوار بود ولی 

 است. ائهراقابلو به شکل گراف پالن توجیهی  یبررس
یماهمیت است که هنرمند برای هویت بخشیدن به اثر هنری خود، از الگوهای اصیل گذشته بهره  حائز جهتازآن الگوکهن

یمکار، مفهوم سبک که در آغاز برای تحلیل هنر و اثر هنری بکار رفته بود نقش بسزایی در خلق اثر هنری به عهده و با این ردیگ
یعنی شیوه  الگوکهنبه نام  رودیممعماری با هویت و اصیل بکار  . در این روش که امروزه در معماری ایرانی برای ساختردیگ

 (1394)ستاری فرد و همکاران،  شودیمتکرار الگوهای گذشته نامیده 

 یهاخانهکه  صورتنیبد پردازدیماقلیم گرم و خشک با اقلیم معتدل و مرطوب ایران  یالگوکهناین تحقیق به مقایسه  
احمدی و قریشی( و ، بنییچکارخانهپور، نشاسته یهاخانه)موردی  یهانمونه عنوانبهسنتی کاشان  یهاخانهاقلیم گرم و خشک از 

شفاهی، دارویی، کاشانی، قدیری، کیا و  یهاخانهموردی ) یهانمونه عنوانبهسنتی اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران  یهاخانه
 .  باشندیموط دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی مرب هاخانه. تمام اندشده انتخابفاطمی( 

فضایی در دیدگاه معماران در این دو اقلیم  یبندتیاولواین است که چه تفاوتی در  شودیمتحقیق مطرح  سؤال عنوانبه آنچه
 ستا هاخانهبا فضاهای دیگر  و یکپارچگی که شاخصی برای پیوستگی 1پیوندیقادیر هموجود دارد و با در نظر گرفتن و مقایسه م

پیوندی در هر دو اقلیم بوده و پستوها جزء حیاط و ایوان دارای بیشترین هم دهدیمکه نشان  افتیدست ییالگوکهنبه  توانیم
 .باشندیماز بقیه فضاها  تردورافتادهفضاهای 

 

 پژوهش ۀپیشین -2
در آثار معماران مشهوری همچون  گرددیبرمبسیار دور که به حدود دو هزار سال قبل  یهازمانشناسی از و گونه الگوکهن

مختلف اقلیمی، شکلی، تاریخی، فضا  یهانگرشباعث ایجاد  در معماری الگوهاکهن. از آن زمان تاکنون شودیمویتروویوس دیده 
مطرح  1984در سال  اجتماعی که توسط هیلیر و هانسون -نگرش زیستی رازیغبه هاآنکه همگی  اندشدهاجتماعی  -گرا و زیستی

اجتماعی مفاهیمی شامل جنوتایپ  -در نگرش زیستی مبتنی بر فرم، شکل یا اقلیم و زمان بودند. یهاتیمحدوددارای  شد
عماری در که در فضای م ستاشود که در معماری، جنوتایپ اطالعات درونی کالبدی( مطرح میزیستی( و فنوتایپ )گونه)گونه

نشان  گونهکیظاهر کالبدی بناست که خود را در قالب ، باشد و فنوتایپ درکقابل کنندگاناستفادهروابط اجتماعی ناشی از رفتار 
 (.1395)میرسجادی و فرکیش،  دهدمی

 یهاپل با یک معمای ریاضی که درباره هفت پل جداکننده خشکی معروف به 1735نظریه گراف برای نخستین بار در سال 
عبور از هر پل در یک توالی ممتد بود مطرح شد و توسط اویلر به مسئله گراف  بارکیکونیگسبرگ و خواسته یک شوالیه مبنی بر 

تئوری کاربرد ریاضیات در معماری مطرح گردید و کریستوفر الکساندر مدلی محاسباتی برای تعریف یک  1970مبدل شد. در سال 
حل اولیه یک مدل نحوی از فرم بر پایه مارک، استدمن و استینگ مرا 1971روش الگو محور در طراحی را توسعه داد. در سال 

 .(Ostwald,2011) بر روی فرم متمرکز شدند یزودبهتئوری گراف توسعه دادند اما 
اولیه مورگات مطرح  یهاخانهتوسط استوالد در  1997مبتنی بر نظریه گراف پالن توجیهی برای اولین بار در سال  یالگوکهن 

 یهاخانهدر  2021فراهم نمود و در سال  هاساختمانشد که یک مدل گرافیکی، ریاضیاتی و نظری برای تحلیل پیکربندی فضایی 
 .(Ostwald,2011) قرار گرفت یموردبررسویالیی پاالدیو توسط استوالد 

مقداری در تحلیل فضای معماری توسط تاجر و  یهاروشبا عنوان ریاضیات گسسته و  یامقاله 1397در ایران در سال 
اقلیم گرم و خشک شهر کاشان پرداخت و در سال  یالگوکهنانجمن مفاخر ایران مطرح گردید که به بررسی  اجالسهمکاران در 

ان و سنتی اقلیم معتدل و مرطوب ایران توسط حاجی یهاخانهبا عنوان تحلیل ریاضیاتی گراف پالن توجیهی  یامقاله 1398
 به چاپ رسید. ISI یالمللنیبهمکاران در پایگاه 

 

 روش تحقیق -3
، بنییچکارخانهنشاسته پور، ) سنتی اقلیم گرم و خشک شهر کاشان چهارخانهاز  مقایسه ای-تحلیلی صورتبه پژوهش حاضر

 عنوانبه (کاشانی، قدیری، کیا و فاطمیشفاهی، دارویی، ) سنتی اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران خانهشش و (احمدی و قریشی

                                                           
1 Integration Value 
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 و با شدهمیترسگراف پالن توجیهی  و هاخانه. بر این اساس با استفاده از پالن محدب اندقرارگرفته مورداستفادهمطالعات موردی 
در واقع  .شودیمهر دو اقلیم با استفاده از گراف پالن توجیهی پرداخته  یالگوهاکهنبه بررسی و مقایسه  ،فضاها یوندیپهممقایسه 

پیوستگی و  دارای دهنده این است که فضای مذکوربیشتر باشد نشان دیگر پیوندی یک فضا نسبت به فضاهایچقدر مقدار همهر
ان میدهد فضای مذکور نسبت به بقیه بیشتری است و هرچقدر هم پیوندی یک فضا نسبت به بقیه فضاها کمتر باشد نش یکپارچگی

  باشد. فضاها دارای گسستگی می
کردن ارتباط پالن محدب با استفاده از پالن معماری و در نظر گرفتن حروف اختصاری برای هر فضا و مشخص در این تحقیق

در و فضاهایی که با ورودی  در سطح صفر مرجع عنوانبه را ورودیگراف پالن توجیهی، است و برای ترسیم  شدهمیترسفضایی 
 .(Ostwald,2011) شوندیممتصل با خطوط به یکدیگر  تماس هستند، در سطح یک قرار داده و ارتباط فضاها

 : دهدیمرا نشان  (i) نحوه محاسبه هم پیوندی 1فرمول 

(1)    i = 
(𝐾−1)(𝐾−2)

2(𝑇𝐷−𝐾+1)
      

K 1عمق کلی ویا فضاها   هاگرهتعداد  در واقع (TD)   های دیگر برای اتصال به گره حائل در گراف پالن خطوط گرهمجموع
 باشد.می توجیهی

و فضاهایی که  شدهمحاسبهدر هر دو اقلیم  هاخانهپیوندی برای تمام فضای همبا استفاده از گراف پالن توجیهی، بدین ترتیب، 
الب نمودار با یکدیگر مقایسه شده و غو سپس در  شودیمبا فضاهای دیگر دارند مشخص  پیوندیهم بیشترین و کمترین

 .شودیمبه شکل گراف پالن توجیهی ترسیم و با یکدیگر مقایسه  هاآن یالگوکهن

  

 ها و محاسباتنتایج یافته -4
سنتی اقلیم  یهاخانهسنتی اقلیم گرم و خشک شهر کاشان و  یهاخانهموردی  یهانمونهدر این قسمت نتایج محاسبات 
برای هر اقلیم پالن محدب و گراف  هانمونهاست با توجه به تعدد زیاد  ذکر به. الزم شودیممعتدل و مرطوب ایران نشان داده 

  در جداول مربوطه آورده شده است. هاخانه آورده شده و خالصه محاسبات خانهکیپالن توجیهی 
 

 اقلیم گرم و خشک شهر کاشان -4-1 
که مطابق  ها( حروف اختصاری در نظر گرفته شود، الزم است برای فضاها )گرهکاشان یهاخانهبرای ترسیم پالن محدب 

 .ستا 1 جدول
 (1396)علی تاجر و حاجیان،  کاشان یهاخانهحروف اختصاری پالن محدب . 1جدول 

S پله B ایوان K آشپزخانه 

C پستو Y حیاط R اتاق 

HK خانهحوض L پذیرایی E هشتی 

 

 پور:خانه نشاسته
با دو اتاق  یدرپنج. در میانه ضلع شرقی یک تاالر استن خانه با الگوی گودال باغچه در دو سمت شرقی و غربی دارای بنا یا

است. در  قرارگرفتهکوچک قرینه که با پله به حیاط راه دارند  یهانیرزمیزدو دری در طرفین و در زیر این قسمت سرداب بزرگ و 
قرینه در دو سمت آن وجود دارد و چندین فضای خدماتی و سرداب در زیر این قسمت دیده  یهااتاققسمت روبرو تاالر دیگری با 

 1. شکل شودیماز معبر اصلی از طریق هشتی و داالن کوتاهی به ایوان غربی باز  ینینشعقب یباکم. سردر اصلی خانه شودیم
 (1396)علی تاجر و حاجیان،  دهدیمپور را نشان اف پالن توجیهی خانه نشاستهگر 2پالن معماری و شکل 

  
 (Alitajer,2019)پور نشاسته پالن همکف و زیرزمین خانه -1شکل 

                                                           
1 Total Depth 
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گراف پالن با ترسیم پالن محدب و 

 یهاخانهپیوندی سایر و محاسبه همتوجیهی 
 2اقلیم گرم و خشک کاشان، نتایج جدول 

 یهاخانهاست  به ذکرالزم  است. آمدهدستبه
و  یاباغچهاحمدی گودال پور و بنینشاسته

و قریشی غیر گودال  یچکارخانه یهاخانه
همچنین برای ارائه الگویی  .باشندیم یاباغچه

ن خانه ها مشترک واضح ، فضاهایی که در بی
 نیستند حذف شده اند.

 
 (Alitajer,2019) پورگراف پالن توجیهی خانه نشاسته -2شکل 

 
 )نگارنده( کاشان اقلیم گرم و خشک یهاخانهپیوندی فضای نتایج هم -2جدول 

 (i)هم پیوندی  فضاها

≠ (Vα) 
  1خانه 

 )نشاسته پور(

  2خانه 

 (یچکارخانه)

  3خانه 

 )بنی احمدی(

 4خانه 

 )قریشی(

 2.85 3.23 4.07 3.48 بیرونی 1

 5.67 7.13 4.89 6.58 (E)هشتی  2

 11.77 14.25 8.14 14.25 (Y)حیاط  3

 12.75 9.5 9 8.55  (B)ایوان  4

 5.46 5.7 3.64 5.7 (K)آشپزخانه  5

 5.88 6.11 4.89 4.89 (L)پذیرایی  6

 5.46 4.89 5.03 4.62 (R1) 1اتاق  7

 5.88 5.18 4.75 5.9 (R2) 2اتاق  8

 5.46 6.58 4.89 4.89 (R3) 3اتاق  9

 5.1 6.84 3.35 5.03 (R4) 4اتاق  10

 3.56 3.89 2.48 3.23 (C)پستو  11

 

 
 گرم و خشک کاشان )نگارنده( میاقل یهاخانه یوندیپنمودار هم -3شکل 

 

 است. شدهدادهاقلیم گرم و خشک کاشان نشان  موردمطالعه یهاخانهپیوندی نمودار هم 3در شکل 
 

 شمال ایراناقلیم معتدل و مرطوب  -4-2
ها( حروف اختصاری در اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران، الزم است برای فضاها )گره یهاخانهبرای ترسیم پالن محدب 

 .است 3که مطابق جدول  نظر گرفته شود
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 (Pilechiha,2019) اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران یهاخانه. حروف اختصاری فضاهای پالن محدب 3جدول 
HE گرمخانه BA حمام EB خواباتاق P پارکینگ 
ES اتاق خدمه C پستو EL اتاق مطالعه B حیاط 
T تراس ST انباری G گلخانه H )نشیمن )پذیرایی 

LA ییشورخت V ایوان EP پاسیو D خوریناهار 
S پلکان L راهرو WC دستشویی K آشپزخانه 

    F بالکن E اتاق 

 

 خانه شفاهی:
جوادی، بافت قدیم نیاکی محله  اهللتیآ، بخش مرکزی، خیابان شهرستان آملو در  بوده دوره قاجاری مربوط به هخانه شفا

عنوان یکی از به 17802 ثبتبا شماره  1385اسفند  14اثر در تاریخ  نیا باشدیم مترمربع 1000و دارای مساحت تقریبی  شدهواقع
  ت.به ثبت رسیده اس آثار ملی ایران

 دهدیمرا نمایش شفاهی گراف پالن توجیهی خانه  6شکل و محدب  پالن 5شکل  ، پالن معماری 4شکل 
(Pilechiha,2019). 

  
 (Pilechiha,2019) پالن معماری خانه شفاهی -4شکل 

 

 

 (Pilechiha,2019) پالن محدب خانه شفاهی -5شکل 

 
 (Pilechiha,2019) گراف پالن توجیهی خانه شفاهی -6شکل 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 جینتا ران،یمعتدل و مرطوب شمال ا میاقل یهاخانه ریسا یوندیپو محاسبه هم یهیپالن محدب و گراف پالن توج میبا ترس
 آمده است.دستبه 4جدول 
 

 (Pilechiha,2019) اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران یهاخانهنتایج هم پیوندی فضای  -4جدول 

 (iهم پیوندی ) فضاها 

≠ (Vα) 
 1خانه 

 )شفاهی(

  2خانه

 )دارویی(

 3خانه 

 )کاشانی(

 4خانه 

 )قدیری(

 5خانه 

 )کیا(

 6خانه 

 )فاطمی(

 5.75 6.13 4.65 4.77 11.90 5.42 بیرونی  1

 11.50 8.12 10.57 13.13 15.98 6.77 حیاط  2

 7.91 7.67 19.38 6.56 10.65 9.29 ایوان/راهرو همکف 3

 5.75 5.87 8.61 6.56 11.16 7.22 اتاق همکف 4

 5.75 5.31 12.90 6.56 9.40 7.07 راهرو ط اول 5

6 
پستو/انباری/توالت /آشپزخانه 

 همکف
4.45 8.60 4.77 8.61 3.89 4.02 

 4.36 5.87 7.50 3.50 8.60 3.57 اتاق  ط اول 7

 2.94 2.60 7.15 3.50 5.28 3.25  اولط انباری تراس/ پستو /  8

 

 
 (Pilechiha,2019) رانیمعتدل و مرطوب شمال ا میموردمطالعه اقل یهاخانه یوندیپنمودار هم -7شکل 

 

 شده است.نشان داده رانیمعتدل و مرطوب شمال ا میموردمطالعه اقل یهاخانه یوندیپنمودار هم 7در شکل 
 

 یریگجهیو نت یبندجمع -5
( 1پور )خانه نشاسته یهاگرم و خشک، در خانه میاقل یسنت یهاخانه یبرا 2در جدول  یوندیپآمده همدستتوجه به ارقام به با

 یوندیپهم نیشتریب یدارا اطیح ی( فضا4)خانه  یشی( و قر2)خانه  یچکارخانه یهاو در خانه وانیا ی( فضا3)خانه  یاحمدیو بن
پستو در  یو فضا یشیپور و قرنشاسته یهادر خانه یرونیب یمربوط به فضا یوندیپهم نیتر. کمباشندیم ییفضا یوستگیو پ

 یوندیپهم نیشتریگرم و خشک، ب میموردمطالعه اقل یهادر مورد خانه نیبنابرا شود؛یم دهید یاحمد یو بن یچکارخانه یهاخانه
 یاحمدیپور و بننشاسته یهاخانه نکهیپستو است. با توجه به ا ای یرونیمربوط به ب یوندیپهم نیترو کم اطیو ح وانیمربوط به ا

 یهیها بر اساس گراف پالن توجآن یالگوکهن کندیم دایراه پ اطیبه ح وانیاز ا ،یهستند که پس از گذر از هشت یاگودال باغچه
 است. 8مطابق شکل 
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 (1397)علی تاجر،  اقلیم گرم و خشک کاشان یاباغچهگودال  یهاخانه یالگوکهنگراف پالن توجیهی  -8شکل 

 
و سه اتاق و  اطیح کیبه  وانیکه از ا شودیم داریپد وانیا یفضا ی، پس از ورود به خانه و گذر از هشت8مطابق شکل 

 ییبه فضاها اطیراه دارند. پس از ح وانیبه ا زیو ن گریکدیاتاق به  کیو  یو هشت ییرای. پذکندیم دایراه پ یهشت کیو  ییرایپذ
 یدارا وانیالگو اکهن نیپستو قرار دارد. در ا کیخانه شده و پس از حوض یمنته گرید اقات کیخانه و همچون آشپزخانه، حوض

 .باشدیم یوندیپهم نیشتریب
هستند که  پس از  یاگودال باغچه ریغ یشیو قر یچکارخانه یهاگرم و خشک کاشان، خانه میمورد مطالعه اقل یهاخانه در

است که هر دو  حیشده است. الزم به توض میترس 9ها در شکل آن یالگوکهن یهیگراف پالن توج رسد،یم وانیبه ا اطیح
 .ابدییراه م اطیح ای وانیو سپس به ا یهشت یضاگرم و خشک پس از حائل، ف میاقل یالگوکهن

 
 (1397)علی تاجر،  اقلیم گرم و خشک کاشان یاباغچهگودال غیر  یهاخانه یالگوکهنگراف پالن توجیهی  -9شکل 

 
 وانیخانه و اکه به حوض میرسیم اطیح کیبه  یپس از ورود به خانه و گذر از هشت شودیمالحظه م 9همانگونه که در شکل 

. کندیم دایراه پ ییرایبه پذ یهشت قیاتاق از طر کیراه دارد که  ییرایو پذ یآشپزخانه، چهار اتاق، هشت یبه فضاها وانیراه دارد. ا
 یهاالگو همانند خانهکهن نیدر ا دیطبق آنچه مطرح گرد نیکرد. بنابرا دایتوان به پستو راه پ یمها از اتاق یکی قیاز طر

 .گرددیم یفضا معرف نیتروندیپ( بعنوان همY) اطیح ،یشیو قر یچکارخانه
 یهادر خانه دهدینشان م 4مطابق جدول  رانیمعتدل و مرطوب شمال ا میاقل یهاخانه یبرا یوندیپمحاسبات هم جینتا

 یمقدار مربوط به فضا نیشتریب یو فاطم ایک ،یکاشان ،ییدارو یهاو در خانه وانیمربوط به ا یوندیپهم نیشتریب یریو قد یشفاه
 نیکمتر یریطبقه اول و در خانه قد یمربوط به پستو یوندیپهم نیترکم یریجز خانه قدها بهدر تمام خانه نیچناست. هم اطیح

معتدل و مرطوب شمال  میموردمطالعه اقل یهاخانه یالگوکهن یهیگراف پالن توج 10است. در شکل  یرونیمقدار مربوط به ب
 یطبقه اول دارا یو پستو باشدیم ییفضا یاثرگذار نیشتریب یدارا اطیح شودیمالحظه م هکیشده است. همانطورنشان داده  رانیا
 ای وانیا کی زیو ن یداریاتاق سرا ،ییآشپزخانه، دستشو ،یشامل انبار اطیاست. داخل ح ییفضا یاثرگذار نیعمق و کمتر نیشتریب

و سه  یراهرو به اتاق معمول  ل،. در طبقه اوکندیم دایو راه پله طبقه دوم راه پ یو سه در یمعمول یهاکه به اتاق باشدیهال م
ها صرفنظر شده است از تعدد اتاق سهی. الزم بذکر است جهت سهولت مقاشوندیختم م وانیا کیدو به که هر شودیمرتبط م یدر

 .ردیقرار گ یبنددسته نیدر ا تواندیمشابه م یبا الگو یهاو خانه
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 (Pilechiha,2019) اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران یهاخانه یالگوکهنگراف پالن توجیهی  -10شکل 

 

و  باشندیمدارای شش الیه  الگوهاکهنعمق گراف پالن توجیهی  شودیممالحظه  10و  9، 8های در شکل گونه کههمان
دو اقلیم گرم و خشک کاشان و  سنتی یهاخانه یالگوهاکهنبا مقایسه ها از نوع متقارن و درختی می باشند. تمامی کهن الگو

بیشترین فضاهایی که   عنوانبهایوان و حیاط  ایرانی، که در نگاه معماران شودیممعتدل و مرطوب شمال ایران این نتیجه حاصل 
ندی پیوو هم با کمترین پیوستگیها پستو د از سوی دیگرانقرارگرفته موردتوجهرا با فضاهای دیگر دارند  پیوندیو هم پیوستگی
. این در حالی است که در بناهای جدید حیاط و ایوان در شوندتر محسوب میالگوها جزو فضاهای خصوصیدر تمام کهنفضایی 

 طراحی و ساخت بسیار کمرنگ شده و به صفر گراییده است.
باشد و هویت آن بنا میشود نچه باعث ماندگاری یک اثر معماری میآتوان به این مهم دست یافت که می مطرح شد،از آنچه 

 تواند چراغ راه معماران قرار گیرد.که در بناهای جدید می باشدالگوها میاستفاده از کهن این هویت،تنها راه رسیدن به 
 

 منابع
در تداعی مفهوم هویت  رگذاریتأثعوامل » ،(1394) فرامرز ستاری اردبیلی اکبرعلی و ، حسین زاده مقدمشهرام ستاری فرد  .1

   «در معماری با محوریت تکنولوژی نوین

 ،«ی محدبی و متقاطع تئوری گراف در تحلیل فضای معماریهاوهیشارزیابی  »(، 1396علی تاجر سعید و حاجیان مینا ) .2
 33-41.صص 1396، تابستان 7-2، شماره جهاننقشپژوهشی  -فصلنامه علمی

انجمن مفاخر  ،«ی مقداری در تحلیل فضای معماریهاروشریاضیات گسسته و » ،(1397)حاجیان مینا علی تاجر سعید و  .3
 معماری ایران. سیصد و نهمین گفتمان هنر و معماری

های در معماری خانه رگذاریتأثارزیابی الگوها و شناخت فاکتورهای کالبدی » (،1395هیرو ) فرکیش سید امیر و سجادیمیر  .4
 یهاپژوهش فصلنامه «.یابی به راههای طراحی و الگوی ساخت منازل در بافت مسکونی سنتیدست نیشابور جهت تاریخی
 74، سال چهارم، ص 1395اسالمی، شماره سیزدهم، زمستان  معماری

5. Alitajer S., Hajian M., and Mahdavinejad M. (2020). The Influence of Courtyard on 

the Formation of Iranian Traditional Houses Configuration in Kashan, Armanshahr 

Architecture& Urban Development, Volume 13, Issue30. pp. 39-49. 
6.  Ostwald , M.(2011).The Mathematics of Sapital Configuration: Revising and 

Critiquing Justified Plan Graph Theory, Univesity of Newcastle Scool of Architecture 

and Built Environment Faculty of Engineering and Built Environment Callaghan, 

New South Wales 2398 Australia 

7.  Pilechiha P, Hajian M, and Mohammadi Nasab A. (2019). A Justified Plan Graphical 

Mathematical Analysis Of Traditional Houses In Moderate and Humid Climate of 

Iran, International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied 

Sciences & Technologies. 
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد یک1400پاییز  (،26)پیاپی:  4سال هفتم، شماره 

 
 

 

 تأثیر و تأثرات فضای معماری درمانی بر میزان استرس افراد؛ 

 *براساس رویکرد انسان محوری در روانشناسی محیط

     

 2مریم اردالنی، **1مهرداد کریمی مشاور
 21/07/1400تاریخ دریافت:  

 29/08/1400تاریخ پذیرش: 
 

  34646کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

ها در دوران مدرن که انسان یروز است. مشکل اساس یمعمار یدر بحث طراح یاساس یامقوله یدرمان یمعمار یفضا
را مورد حمله قرار داده است.  یانسان تیاست که وجود ییزاو استرس یروان یهایماریاند انواع ببا ان برخورد نموده یکنون
گردد. آرامش در  زیرفتنآن ن نیزاد باعث از بعناصر استرس تیاز تقو یریعالوه بر جلوگ دیبا یمعمار یاساس فضا نیبرا

 نی. برارندیرا به خدمت بگخود آن  یدر بحث طراح دیاست که طراحان با نمواردیترتیاز با اهم یمعمار یفضا یطراح
 یهاؤلفهخصوص م نیو در ا شوندییاسترس چگونه شناسا جادیا یاست که عوامل نیا قیتحق یاساس سؤال اساس

 یطراح یاگونهبه دیبا زین یمعمار یفضاها گرید یدرمان ی. عالوه بر فضاهادینما یاز آن جلوگر تواندیچگونه م یمعمار
بودن  یفیپژوهش با توجه به ک نیا قیزدا باشد. روش تحقاسترس یمعمار یاسترس را حل و فضا جادیشوند که مسأله ا

 نیدر ا یانارشتهیب یبه عنوان علم طیمح یکه با استفاده از علم روانشناس باشدیم یلیو تحل یفیآن به صورت توص
 یمعمار یاست که بتوان فضا ییهاشناخت شاخصه زین یصورت گرفته است. هدف اساس یاساس یهایخصوص بررس

 یمعمار یفضا یطراح تیاز آن است که در کل یحاک قیتحق جیو پرداخت ارائه نمود. نتا یرا در مقول طراح ییزدااسترس
صورت م  نیو خوانا باشند در ا صیقابل تشخ یگردند و موضوعات حرکت جادیبه صورت ساده و شفاف ا ییاگر روابط فضا

خارج نمود و  یمعمار یاسترس را از فضا ییشوک فضا جادیساده در عدم ا یصالح و هندسه معماربا استفاده از م توانی
 آن نمود. نیگزیآرامش را جا

 

 استرس، درمان. ،یمحورانسان ،یمعمار یفضا ،یروانشناس یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           
درمانی شهر قروه با طراحی مرکز روانˮمستخرج از رساله کارشناسی ارشد مهندسی معماری مریم اردالنی با عنواناین مقاله  *

صورت  است که با راهنمایی جناب دکتر مهرداد کریمی مشاور در دانشگاه مؤسسه غیرانتفاعی ایرانمهر قروه  ‟محورانسانرویکرد 
 گرفته است.

 Mkmoshaver@basu.ac.ir  )نویسنده مسئول(. دکتری تخصصی طراحی شهری، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان - 1

 اری، مؤسسه غیرانتفاعی ایرانمهر قروه.دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معم - 2
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 مقدمه  -1
زندگی انسانی قرار گرفته است و عالوه بر ارائه یک سرپناه دائم و موقت این موضوع که معماری در کنار موضوعات 

موضوعات دیگر را نیز پوشش می دهد بر متخصصین علوم معماری پوشیده نیست. این روزها معماری حتی در خصوص موضوعات 
مور زندگی وی است. این که درمانی وارد عرصه های خاصی شده است که مهم ترین وادی قابل توجه در آن توجه به انسان و ا

بتوان انسان را از خالل بیماری هایی که با آن درگیر است رهایی بخشد. فضای معماری در این خصوص باید مجهز به نوع طراحی 
ان باشد که بتواند با شناخت انسان در موضوعات فیزیکی و روانی وی را مورد توجه قرار دهد. بیماری ها انواع مختلفی دارند و معمار

بیماری ها  برخی به عنوان طراحان فضای معماری باید در مواجه با این موضوع توانایی برخورد طراحانه مناسب را داشته باشند.
با استفاده از روش های ساده  ریشه ای و پیچیده و احتیاج به درمان جدی و طول درمان بیشتری دارند، ولی بعضی سطحی و

با این همه چنان که خود پزشکان هم معترفند یکی از پیچیده ترین انواع بیماری ها که ˮدرمانی به سرعت رو به بهبودی می روند. 
های  ؛ بیماری هایی با انواع وصورتاستبه تدریج و بر اثر مرور زمان انسان را به نابودی می کشاند، بیماری های روحی و روانی 

 مدرن و دورانو بسیاری ازاین بیماری ها مخصوص  مورد حمله قرار دادهانسان را  موضوعات روانیمختلف که هر یک به نوعی 
 .(42: 1382)آلتمن، ‟اقتضائات آن هستند زندگی مدرن و از متأثر

داشت موضوعات منفی و قابل معماری مدرن عالوه بر تمهیدات و ویژگی های خوبی که برای زندگی انسان امروزی به همراه 
توجهی را نیز به وجود آورد. موضوعات روانی که در صورت بروز آن موجودیت انسان را دچاز اخالل می کند از با اهمیت ترین 
مشکالتی است که توسط انسان ها نادیده گرفته شده و متخصصان این امر آن را بسیار جدی تر و بحرانی تر از قبل می دانند. 

در جهان دانست که در برخی از کشورهای توسعه یافته اروپایی با  19ابل توجه این موضوع را م یتوان در پاندمی کووید نمونه ق
اینکه خطرات کرونا بسیار مرگبار ارزیابی شده است اما به دالیل مختلف افسردگی های انسانی ر خصوص موضوعات جداسازی 

زندگی می  پرجمعیتغالب انسان های مدرن که در چارچوپ شهرهای ″انه عمل نمودند. ها از یکدیگر با قوانین بسیار محتاطانسان
نقشی تاثیرگذار  بیماری های روانی چون استرس در تشدید نوع زندگی شهری روانی مبتال هستند.کنند، به یکی از انواع بیماری 

محل  خانه و فضای معماریدر محیط زندگی، از  عدم وجود طراوت و شادابی چون. عواملی (112: 1386)الکساندر، ‟است داشته
. باعث بروز بسیار از انواع بیماری های سطحی و پیچیده روانی می شود، در جریان استمحیط شهری که در آن زندگی الی کار 

و درمان انها  افرادی نیز که دارای بیماری های زمینه ای چون استرس هستند با قرار گرفتن در این محیط دچار تشدید بیماری شده
دچار خدشه های فراوانی می شود. باتوجه به موضوعاتی که از متخصصان شهری و معماری و همچنان پزشکان در این خصوص 

آن چیزی که زیاد است آلودگی های بصری محیط های باز و بسته شهری و آن چه کم، طراوت و نشاط و شادابی ارائه می شود، 
 ت.اسشهر  در محیط شهری و معماری

باتوجه به مطالبی که ارائه گردید در این نوشتار قصد بر آن است که در خصوص تأثیری که فضای معماری می تواند بر روان 
انسانی گذارد بحث گردد. موضوع بیماری روانی استرس به عنوان یکی از جدی ترین بیماری های روانی معرفی شده از جامعه 

که بر خود فرد مبتال دارد، اجتماع را نیز درگیر کرده و از هر نظر راندمان پیشرفت و جهانی است که عالوه بر صدمات شدیدی 
مطالعات پایه ای و اساسی نیاز است که بین علم معماری و موضوع استرس و تعالی را از سرزمین ها می زداید. بر این اساس 

مؤلفه های صحیح معماری نمود. روش تحقیق در این ویژگی های آن ایجاد شود و براساس آن بتوان فضای معماری را تجهیز به 
پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد که از طریق پرداخت به علم روانشناسی محیط بین علم معماری و شناخت بیماری 

و عاملی افسردگی انسان ها ارتباطی مستقیم دارد  روان و موضوعاتبا عماری مهای انسان محوری چون استرس پرداخت می شود. 
ی تاثیر روانی فضا احساساتی که انسان ها از دریافت شاخصه های اطراف خود دریافت می کنند،″. 1فوق العاده تاثیرگذار است

ی معماری برای کارکرد مناسب جهت امور انسانی هنر ساماندهی فضا می تواند مهندسی و روی انسان است و معماری معماری بر
در این نوشتار موضوع اساسی فضای درمانی یعنی مهم ترین فضای . (61: 1391)امامقلی، ‟باشد و توجه به نیازهای روانی وی

معماری است که در خصوص بیماری های تخصصی روانی تجهیز می شوند که افراد بتوانند در آن فضای معماری به خود کمک 
قط به یک الی دو فضای معماری منحصرا برخورد نمود کند. اما نکته مهم این است که برای درمان اساسی چنین موضوعاتی نباید ف

بلکه باید کلیت معماری را مورد خطاب قرار داد که انسان ها در برخورد با هر فضای معماری به صورت مسکونی، اجتماعی، شغل و 
 دیگر موارد موجود دچار شوک های درگیر کننده نشوند.

ث طراحی فضای معماری موضوعی که با اهمیت است پرداخت از صفر تا صد این موضوع نیز نباید نادیده گرفته شود که در بح
طراحی و اجرای فضای معماری در برخورد با موضوع معماری درگیر است. فضای معماری فقط با تجهیز عناصر معماری نصب 

جاد فضا و دکوراسیون داخلی شدنی قابل ارتباط و التیام بخشی نمی باشد بلکه باید کلیت طراحی فضای معماری، عناصر اساسی ای

                                                           
کشوری به کشوری، شهری به شهری، خیابانی به خیابانی، ساختمانی به ساختمانی یا به طور کلی وقتی از فضایی وارد فضای  ازفرد  زمانی که 1

 وی را متحول می سازد. اتدیگری می شود، این تغییر موقعیت احساس
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طراحی می باشد که موضوع کاهش عوامل ایجاد استرس آن کامالً منطبق بر یک هماهنگی اساسی در برطرف نمودن محوریت 
 در این نوشتار موضوعات بر این اساس مورد پردازش قرار خواهد گرفت. است.

 

 پژوهشضرورت و سؤال  -2
چون استرس می توان این موضوع را درک نمود که خود محیط و فضای معماری  در برخورد تخصصی با موضوعات روانی روز

خصوصا سالمت روانی  عوامل زیادی هستند که سالمت انسان ها،از عوامل اساسی ایجاد و حتی تشدید این موضوعات می باشد. 
محیط کالبدی که توسط  .اصر استآنان را تهدید می کنند. به همین دلیل موضوع سالمت روانی یکی از دغدغه های انسان مع

معماری به عنوان یک  .ساخته شده است، می تواند یکی از همان عوامل تهدید کننده برای انسان باشد طراح معمار به عنوان انسان
و معماری  ایجاد نماید.می تواند یک عرصه جدید درمانی معماری ایجاد محیطی کالبدی با هنر حوزه تخصصی فنی و همچنین 

به عنوان یک ایده نوین است که در ابتدا، همانند تعریف معماری، می تواند دو رویکرد پیش رو  وع درمان بیماری های روانیموض
نقاشی  مربوط به فرایند طراحی معماری، به مثابه کار هنری که همانند بسیاری از روش های هنر درمانی،موضوعی  .داشته باشد

 مربوط به به اثر معماری، به عنوان محصول موضوع دیگری های درمانگری هنر مرتبط است. موسیقی درمانی به ویژگ و درمانی
است که به تاثیرات کیفی فضای معماری ساخته شده بر سالمت عمومی انسان ها اشاره دارد. برخی از فرایند طراحی معماری 

فضای معماری و ید می آورند که با عنوان سندرم برای کسانی که در آن حضور دارند مشکالت جسمی و روانی پد فضاهای معماری
مساعدی همچون نور، دید و منظر، تهویه فضای معماری شناخته می شوند این مشکالت عمدتا به دلیل نداشتن شرایط  ساختمانی

وی  محیط کالبدیفضای معماری به عنوان رابطه محسوسی بین سالمت عمومی انسان و ˮ .1و مصالح مناسب، به وجود می آید
معماری، می توان سالمت عمومی، خصوصا سالمت  فضای معمای در بحث طراحی و اجرای وجود دارد و از طریق ارتقای کیفیت

(. این موضوع در برخورد با بیماری بسیار شایعی چون استرس بسیار می تواند 37: 1391)برزینکا، ‟روانی مخاطبین را ارتقا بخشید
 موضوعات ارائه شئه در مقدمه نگارش سؤاالت اساسی تحقیق به صورت زیر مطرح می گردند.مفبد بخش باشد. بر این اساس و 

 ها با توجه به قرارگیری در فضای معماری چه موضوعاتی است؟عوامل اساسی در ایجاد استرس در روان انسان -

 دن استرس نمود؟هایی می توان فضای معماری را محیطی امن برای از بین برها و مؤلفهبه واسطه چه شاخصه -
 

 روش و اهداف پژوهش -2
با توجه به موضوع فضای معماری در برخورد با موضوعات روانی انسانی چون مسأله استرس در محیط درمانی مسأله اساسی 
شناخت مشکالت و عوامل دخیل در این موضوع است. با اهمیت ترین راه حلی که در این خصوص می توان مورد استفاده قرار داد 

أله بهره وری از علم روانشناسی محیطی در اتصال اطالعات معماری با وادی های تخصصی انسانی چون پزشکی و روانشناسی مس
است. این راه حل م یتواند با انسان محور بودن مطالعات در این خصوص به نتایج مطلوبی برسد. بر این اساس روش تحقیق این 

ت توصیفی و تحلیلی می باشد که در ابتدا به سراغ شماخت مسائل اسنانی در برخورد با نوشتار که به صورت کیفی می باشد به صور
موضوع استرس و مسائل و روانی ان خواهد بود. در گام بعدی عواملی که براساس شناخت این موضوع در معماری فضا باعث 

سیدن به نتیجه کارکردی مؤلفه های معماری که تشدید و فراوانی ان می شود مورد بررسی قرار می گیرد. در گام نهایی در جهت ر
می تواند در طراحی کلیت فضای معماری و معماری داخلی به فرایند کاهش و حتی از بین رفتن این موضوعات کمک کند پرداخت 

ست و سعی بر این ا موضوع می باشد واز انجام پژوهش توصیف عینی واقعی و منظم خصوصیات موقعیت  نگارندههدف می شود. 

اجرای تحقیق و  ، نقش محقق تعیین کننده مشاهدات و توصیفات استپژوهشدر این نوع ˮ.گرددنتایج عینی از موقعیت بیان  که
توصیفی می تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. در این نوع تحقیق در پی چگونگی 

(. با توجه به موضوعات مطروحه در این نوشتار هدف اساسی به صورت زیر ارائه می 142: 1389)عینی فر، ‟یک موضوع است
 گردد.

 شناخت موضوعات مختل کننده ایجاد شده از فضای معماری در تشدید بیماری های استرس زا. -

 داشته باشد. تواند حضور افراد را با آرامش فراوانی به همراهها و شاخصه هایی که میطراحی معماری براساس مؤلفه -

 باالبردن کارکرد رفتاری انسانی در برخورد با مسائل روزمره زندگی در برخورد با فضای معماری. -

                                                           
پیروان این مکتب معتقد هستند که اشیا و عناصر پیرامونی  فنگ شویی است. رابطه بین محیط کالبدی و سالمت،ای از اعتقادات به نمونه  1

 .هستند که قرارگیری آنها در کنار یکدیگر انرژی منفی تولید می کند انسان در درون خانه هر کدام دارای طبیعتی ویژه همانند سردی و گرمی

نماد صعود باد به قله کوه و اوج گیری آب در موج است که در صورت همنوایی، رفتار و کردار انسان را  ، آب،معنای لغت چینی فنگ، باد و شویی
به سوی تعالی پیش می برند. به همین روش فنگ شویی درمانی به دنبال یافتن عوامل مخل در سالمت روانی افراد و درمان وی به وسیله 

  اصالح محیط است.
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 پیشینه پژوهش -3
در برخورد با مسأله استرس و طراحی معماری که منتج به ایجاد فضای معماری در این خصوص گردد تحقیقات مرتبط با 
درصد فراوانی زیادی وجود ندارد. این موضوع اهمیت پرداخت به این پژوهش را بیشتر می نمیاد. براین اساس مطالعات و 

های روانی چون مسأله استرس هستند مورد بررسی قرار گرفته اند. در  هایی که حول موضوعات فضای معماری و بیماریپژوهش
پژوهشی مطالعاتی با عنوان مدارس ایرانی و اسالمی و کاهش استرس در آن سمیه پورباقر و همکاران وی اذعان داشته اند که 

کالبدی فضاها به عنوان جزئی از  ومساله استرس یا فشار روانی از جمله مسائل مطرح قرن حاضر است و تاثیرات عوامل محیطی 
ای مطرح و دارای آموزشی نیز مسالهمعماری عوامل موثر برون فردی بر استرس افراد، انکارناپذیر است. مساله استرس در فضاهای 

مل کنندگان در فضاهای آموزشی و بررسی عوادرباره عوامل موثر بر کاهش استرس استفاده باشد. هدف بررسی و مطالعهاهمیت می
عواملی چون  .دانسته استهای متعالی را متضمن آرامش میمستخرج با تکیه بر اینکه معمار این دوره پایبندی به اصول و ارزش

یابی فضای آموزشی، نقش سیستم مدیریتی در ایجاد فضاهای رفاهی افراد، تاثیر سرزندگی در تعامالت بین فردی، نقش مکان
)پورباقر و ساس امنیت و نقش فضاهای جمعی در ارتباطات کاربران فضاهای آموزشی هستندمحیط جامعه و هم جواری ها در اح

در پژوهش مطالعاتی با عنوان تأثیر روانشناسی محیطی بر طراحی مراکز درمانی، پریسا نظری و قادر بایزیدی  .(1398:24همکاران، 
در استرس  .تاثیرات عمیقی را بر سالمت روان او می گذارد محیط معماری به عنوان بستر فعالیت های انسانعنوان نموده اند که 

موجود در محیط های درمانی با اثرات استرس  .انسان به عنوان یکی از شاخصه های سالمت روان تحت تاثیر این محیط است
یک دندانپزشکی است که منفی که در پی دارد، بهبودی بیماران را به تاخیر می اندازد. یکی از محیط های درمانی پر استرس، کلین

به دلیل عدم توجه به روحیات کاربران، هنگام مراجعه برای انجام اعمال درمانی در این محیط ها نوعی ترس و اضطراب وجود دارد 
که باعث کاهش تاثیر درمان بر روی بیماران می شود. هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل استرسزا در کلینیک های 

توجه به مولفه های تاثیر گذار در طراحی داخلی و  .نقش طراحی داخلی و عوامل محیطی در کنترل آن است دندانپزشکی و بررسی
و اضطراب ناشی از حضور در این مراکز و افزایش آرامش را در پی استرس  خارجی این مراکز بر اساس روانشناسی محیط، کاهش

 .(34: 1397)نظری و بایزیدی،  خواهد داشت
 

 
 (1390)مأخذ: داورپناه،  استرس از منظر متخصصین پزشكی و روانشناسی چرخه –1 شكل

 

در پژوهشی علمی با عنوان ارزیابی الگوهای معماری در فضای درمانی و بیماران، مهدیه تنهایی و محمد قمیشی اذعان داشته 
ر پیشرفت یا جلوگیری ازعالئم جسمی، وابسته به شرایط محیطی بوده و نقش عوامل محیطی د ، روانی وبیماری روحیاند که 

بیماری موثراست. با توجه به آمار باالی این بیماری و شرایط خاص بیماران ام اس وکمبود مراکز توانبخشی مخصوص این بیماران، 
ضرورت توجه به طراحی محیطی مناسب جهت کنترل رفتار و بهبود سالمت روانی آنها اهمیت بسزایی دارد. هدف طراحی محیطی 

سب با شرایط روحی وجسمی بیماران ام اس بوده و به دنبال این است که چگونه طراحی فضای اطراف بیماران ام اس با در متنا
نظر گرفتن فاکتورهای محیطی و معماری و استفاده بجا و مناسب از این فاکتورها در جهت کاهش عالئم استرس، خستگی، 

ضای باز، بهره مندی از طبیعت و فضای سبز در داخل و خارج مجموعه، افسردگی، مشکالت حرکتی تاثیرگذار است. طراحی ف
دسترسی به نور طبیعی، طراحی فضای مناسب برای پیاده روی، ورزش، دورهمی، مناسب سازی محیط و بهره گیری از امکانات 
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در جهت کاهش استرس، توانبخشی، وجود هندسه منظم در طراحی فضا، جلوگیری از پیچیدگی، استفاده از نور و رنگ مناسب 
 1400)تنهائی و قمیشی، و مشکالت حرکتی بیماران ام اس موثر است و باید در طراحی به آن ها توجه ویژه نموخستگی  افسردگی،

در طرح پژوهشی با عنوان بررسی عوامل محیطی کاهنده استرس در فضای آموزشی، محی الدین صفار اعالم نموده است  (. 21: 
های مختلف ذهنی و فکری باعث شده تا امروزه دانش آموزان از محیط های تحصیل خودراضی نبوده و مجبور استرس و فشارکه 

به تحمل این فضاها در زمان تحصیل خود باشند؛ این در حالی است که محیط هایآموزشی باید به گونه ای ساخته شوند که دانش 
باعث ایجاد این تنشها و فشارهای عصبی هستند که میتوان آنها را  تلفیآموزان را برای یادگیری و تحصیل ترغیب کنند. عوامل مخ

امید است با شناخت و اعمال . ؛ بررسی علل روانی استرس به عهده ی روانشناسان استکرد به دو بخش کالبدی و روانی تقسیم
یادگیری و تحصیل را  ،آموزانپرورش دانش  آموزش و گامی بزرگ در عرصه معماری فضاهای آموزشی این عوامل در مدارس و

  (.54: 1400فراهم گردد)صفار، 
فضاهای اتابک خردمند در پژوهش خود با عنوان طراحی محیطی برای کاهش استرس این موضوع را عنوان نموده است که 

ا در سطح سالمت درمانی یکی از مهمترین عناصر شهر از نظر اهمیت می باشند، با توجه به ماهیت عملکردی این فضاهاو نقش آنه
جوامع و نیاز روز افزون به ساخت و توسعه این بناها در کشور اهمیت نو آوری درطراحی این مراکز مشخص می شود. طرح های 

به هر منظور که باشند فقط در صورتی میتوانند کامال مفید واقع گردند که در آنها فضاهای مختلف بر اساس معماری  مطلوب
ان در جهت بهبود وتسریع فعالیت های گوناگون طراحی گردد. در روند درمان و بهبود، استرس، یکی از نیازهای استفاده کنندگ

دخیل است، عدم شناخت روانشناسی فرد استرس  عوامل کند کننده روندبهبودی بیمار می باشد، عوامل متعددی در پیدایش و بروز
محیط برای آن امر، از عواملیاست که باعث معماری  عدم توجه بهوعوامل طراحی محیط و ناکافی بودن آگاهی فرد و اجتماع ، 

ینکه در معرض خطر و تهدید ا در بیماران کودک و کم سن و سال می شود، بطوری که در کودک بیمار احساساسترس  تشدید
صاب سمپاتیک بیمار قرار گرفته و در وجود کودک واکنش هایی نظیر تپش قلب، دلشوره و تعرق رخمی دهد و در نتیجه سیستم اع

بیماری غیر مطلوب و مزاحم محسوب می شود. می توان با طراحی محیط و  آماده ی مقابله با آن می شود که این حالت در روند
را در روند استرس  توجه به روانشناسی کودک وطراحی فضاهای بیمارستان کودک با اصول و قواعد حاکم بر آن زمینه کاستن وجود

ا کرد، توجه و در نظر گرفتن روحیه و خواسته های کودک می توان با رنگ آمیزی و نور و استفاده ازمناظر زیبا و بهبودیکودک محی
استفاده از شخصیت های کارتونی محبوب کودکان در فضا های بیمارستان و محل حضور والدینکودک در کنار کودک در 

ر کنار فرزند خود باشند درنظر گرفت تا در امر طراحی بیمارستان کودک بیمارستان که مدت زمان های طوالنی را والدین بتوانند د
و تسریع در امر بهبود کمک کرد. امروزه طراحان در استرس  بتوان یک محیط زیبا و از حیث روانشناسی کودک برای کاهشترس و

ایده ها و  آنها درمان در طراحی هایبیمارستان کودکان در راستای تسریع در روند بهبود و  ناشی از محیطاسترس  راستای کاهش
 (.142: 1399)صدرخردمند، راهکارهایی بکارگرفته اند

 

 (48: 1392رویكردهای موجود در خصوص سالمت روانی در موضوعات عینی و ذهنی )مأخذ: محمودی،  -1جدول 
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 مبانی نظری پژوهش -4

 فضای معماری -4-1
 معنای تعریف که حدی به دارند، محیط از مختلفی های بندی طبقه  و تعاریف شناسان جامعه روانشناسان، و  معماران

 های جنبه فضایی، های داده. دارد گوناگون ابعاد که مرکب و پیچیده است مفهومی ،فضای معماری. است دشوار آن دقیق

 شوند می محسوب فضای معماریمهم  ابعاد از زیستی و تاریخی، جغرافیایی، نمادی، معماری، فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی،

 تمایز رفتاری محیط و روانشناختی محیط اجتماعی، محیط کالبدی، محیط متنوع؛ های واژه بین ،و فضای معماری محیطادبیات 

در طراحی معماری با استفاده از تغییر و مباحث معماری است.  در محیط تعاریف معیار ترین اصلیفضای معماری  شود می قائل
فضایی جدید تالش می شود با توجه به کاربرد ، مصالح و توانایی هایی که در اختیار است ، هنر معماری را به زیبایی به ایجاد 

فضا در مفهوم به  .بسیاری از معماران ، فضا را ذات و ماهیت معماری می دانند ، اما فضا قابل تعریف نیست .نمایش می گذارند
کند اما طبق گفته ی برنارد چومی معمار معروف معاصر ، فضا جوهر معماری و شهرسازی  تنهایی هیچ چیز خاصی را مطرح نمی

های گسترش یابنده و در عین حال فضا ، حوزه .بنابراین شناخت و استفاده صحیح از این جوهر در معماری نقش اساسی دارد .است

از کل روابط شکل، رنگ و ˮ .روانشناختی تعریف می نماید فراگیرنده بوده و جایگاهی یا محیطی را در ابعاد جسمانی یا فیزیکی و
حرکت شکل گرفته، گاه خالی یا منفی است و گاه فاصله میان عناصر را مشخص می نماید، خواه این فاصله در سطح باشد یا در 

بسیاری به معمار یژگی های فضا وابستگی و .(112: 1388)هاشم نژاد و موسوی، ‟عمق که توسط قواعد پرسپکتیو مجسم می شود
معمار با توجه به مصالح ، شکل و ابعاد و فرهنگ جامعه تالش می کند ، درک جدیدی را بوجود بیاورد تا هر  .و طراحی آن دارد

فضاهای نیمه ؛ فضای عمومی؛ فضای خصوصیاین ویژگی ها شامل  .شخصی درک دقیقی از آن فضا در ذهنش داشته باشد
شناخت فضا و چگونگی معماری فضا با استفاده از می باشد.  فضای بستهو  فضای نیمه باز؛ بازفضای ؛ خصوصی یا نیمه عمومی

چرا که شناخت و معماری درست فضا ، باعث ایجاد ارتباط  .مصالح و روش های مختلف موضوع اصلی معماری به حساب می آید
و معماری فضا بر پایه این عوامل کاریست که عالوه بر  شناخت کاربرد و فرهنگ فضا .سالم و درست همه افراد با آن فضا می باشد

در معماری هر چه وحدت و یکپارچی بین فضای درون و بیرون حفظ شود و با توجه قواعد و توانایی ها  .دانش نیازمند تجربه است
 .اری شده استممانند معماری سنتی ایران ، وحدت در تمام معماری وجود داشته باشد ، بهترین استفاده از فضا در مع

 

 
 (31: 1391)مأخذ: امامقلی،  فضا و محیط معماری و ارتباط آن با سالمت روانی انسان –2 شكل

 
فضای معماری به بیانی توصیف مادی مکان یا ظرفی است که در آن بخشی از فعالیت های مربوط به زندگی بشر صورت می 

ناگسستنی دارد . انسان هنگامیکه از رحم مادر جدا می شود در فضایی جدید بنابراین ، فضای معماری با زندگی رابطه ای  . پذیرد
 قرار می گیرد که همان فضای معماری است . فرم و عملکرد رحم دقیقاً پاسخگوی تمامی نیازهای انسان در اولین مرحله زندگی او

فضا است که با پنج فضای فوق به گونه ای ضای معماری نوع خاصی از ف . ست . معماری نیز حتی المقدور باید اینگونه باشدا
، مسایل از عینی به ذهنی میل می کنند، به گونه ای که فضای  5به  1مرتبط است . در این تقسیم بندی مشاهده می شود که از 

فضا  . مدپنجم کامالً ذهنی است . معماری به لحاظ خصلتی که دارد ، بر عکس از جهان تجرید آغاز می کند و یه عینیت می انجا
اما معمار پیش از اینکه متنی را با عناصر  . از بزرگترین دغدغه های معماری است. معماری یک متن است. متنی با کالم ویژه

ساختن مکان باالتر از . ستمعماری ، ماده و حجم بنویسد، آن فضا را در کلمه می سازد و می اندیشد. چراکه اندیشه بیرون کلمه نی
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ها می گیرند ، معماری همانا شناختن مکان به عنوان شالودة فضا است. فضاها هستی گوهرین خود را از مکانساختن فضا است و 
بنابراین برای ساختن فضا ، می باید در صدد مهیا ساختن مکان بود. از این رو است که معماری در کشاکش با محل و « نه از فضا

معماری در یک محل، بر آن است تا زندگی و روحی تازه به زمین ببخشد و این محیط آشکار می گردد. معماری، با برپاداشتن یک 
از آنجا که انسان جهان را به واسطه کالبد خود می فهمد و  .بخشیدن معنای تازه همانا خلق مکان است که فضا را در خود دارد

 ناهمگون و جام فضا نیز به تبع آن سویه مندپس انسˮکالبد فیزیکی انسان دارای چپ و راست، باال و پایین و عقب و جلو است، 
رایانه در حال فرا گرفتن سراسر جهان است و قابلیت های آن ، تفاوت های میان فرهنگ ها و شیوه های زندگی را زدوده . است

نسل  . این(74: 1392)محمودی، ‟شهرها و کشورها هر چه بیشتر شبیه به هم می گردند و ارزش های سنتی رنگ می بازد .است

ها سخن می گوید، جایی که زندگی و حساسیت انسانی از بین  ماشین با انسان  به فضاها به صورت مکانی می اندیشد که در آن
معماران به کارهایی می پردازند که به  .نگری در تار و پودها تنیده استرفته است . همه چیز در حال استاندارد شدن است و یکسان

بر پایه الگوهای منطقی رایانه فهم و طراحی شده اند . در این جا است که فضای معماری بی روح و بی جان  وسیلة رایانه ها و فقط
خواهد شد. باید در مقابل این افراد جنگید و باید به دنبال فضاهایی بر مبنای تفاوت بود. معمار باید به تفاوت ها امکان دهد تا به 

ایی بود که حس کالبد را تقویت کند تا انسان بتواند به واسطة کالبد خود، حسی واقعی و تجربه درآیند . باید در پی خلق مکان ه
اگر کالید از چنین فرصتی محروم باشد ، هیچ تجربة دیگری ممکن نخواهد بود و اگر ارتباطات فیزیکی »عینی از فضا داشته باشد . 

 . از بین برود ، در واقع حس زنده بودن از بین خواهد رفت
 

 فضای معماری درمانی -4-2
تجربة معماری متکی به تجربه فضایی است که جز از ترکیب و ارتباط عناصر مکانی بدست نمی آید . به این ترتیب معنای مکانی 

د. فضا حذف ناشدنی است ، در این مورد انیشتین می گوید : فضا به لحاظ فیزیولوژیکی مفهوم ساده تری از مکان را بیان می کن

معماری اسم برده می شود ، بدلیل فقدان ساختمانی عینی و ملموس جز  یا فضا عنوان تحتادبیات و یا موسیقی  ودر شعر آنچه که 

اما در معماری نیز نباید تنها ساختمان و  .شبیه سازی معنای فضا و معماری نمی تواند باشد که البته کاربرد و فایدة خود را دارد 

توجه به فضا معماری را سیال . در معماری شرط تحقق فضا مقدم بر تحقق بنا استمعنای محدود و متعارف آن را مدنظر قرار داد، 

ات فضایی فضا مرکزی است که بر مبنای آن تمامی ارتباطد. و جاری می کند و توجه به ساختمان ، آن را تکه و منفرد می ساز

شکل یافته و سنجیده می شوند از یک سو ساخت و پرداخت این فضا وابسته با امکانات فنی انسان است و از سویی دیگر گویای 

این «.ذرات فضا نه تنها روح زنده است بلکه فضا نمودی است از نیاز بشر نسبت به وجود. حاالت و روحیات سازنده آن می باشد

و هم از این طریق ، روح حاکم بر ساختار و پردازش فضا در طول زمان همیشه متغیر بوده و تابعی از نوع مشخص از وجود داشتن 

طراحی بیمارستان کودکان، طراحی داخلی بیمارستان، طراحی ˮطراحی و ساخت یک فضای درمانی شامل: .فرهنگ می باشد

بیمارستان، طراحی نمای درمانگاه و چندین بخش متفاوت می کلینیک، طراحی داخلی کلینیک، طراحی درمانگاه، طراحی نمای 

. طراحی یک مرکز درمانی با هر مقیاس دارای ضوابط و اصولی است که بسیار مهم بوده و شامل (114: 1389)علیرضایی، ‟باشد

ی نسبت به یک برنامه فیزیکی بزرگی می باشد. به عنوان مثال طراحی یک بیمارستان تخصصی قلب دارای عرصه های متفاوت

اولویت طراحی داخلی بیمارستان یا مراکز درمانی حل مشکالت سیرکوالسیون و ارتباطات  .بیمارستان تخصصی کودکان دارد

فضایی است. اصوال فضاهای درمانی دارای الگوهای ثابتی هستند و به مرور زمان در پروسه طراحی دارای تغییرات بصری و 

 .زیباسازی ظاهری می شوند

 

 (17: 1390، گنجی)مأخذ:  درمان و پزشكیانواع فضا و مكان معماری درمانی طبق استانداردهای  -2ل جدو
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باشد. اهمیت توجه به  ای تاریخی می های اساسی مورد نیاز بشر، طراحی مراکز درمانی دارای سابقه عنوان یکی از ضرورت به
های  با وجود پیشرفت با این حال، نماید. تاکید را بیش از پیش آشکار میسالمت بدن برای برقراری تمایل به حفظ بقا در انسان 

ها، بیماری و خارج شدن بدن از حال طبیعی که گاهی ممکن است به مرگ نیز بینجامد،  چشمگیر دانش پزشکی در طول قرن
های  به طور قطع ریشه در نگرشتاریخ مراکز درمانی . باعث شده است که توجه و اهمیت فراوانی، به فضاهای درمانی داده شود

های علم پزشکی تا حد بسیار زیادی مدیون  ی پیشرفت ها در زمینه فرهنگی نسبت به بیماری، سالخوردگی و مرگ دارد. انسان
 ها دیگر بر این باور نیستند بودند. امروز انسان های طبیعی نور خورشید، آب و روزش یونانیان باستان هستند، که معتقد به مسکّن

ی  مثابه آید، اما همچنان نبود درمان یک بیماری به ها می که بیماری به علت انجام کار اشتباه یا مرتکب گناه شدن به سراغ آن

اکنون در جوامع مرفه، با وجود مرگ و میر کمتر، بحث بر سر این است که پزشکان برای سالمتی ˮشکستی برای انسان است.
های درمانی مدارا  های آنها در محیط بایست با بیماران و خانوادهد و متخصصین تا چه حد میها تا چه حد باید تالش کنن انسان
هزینه و نتایج آن موثر است معماری مراکز درمانی یعنی ساختمان و  در مقوله سالمت، آنچه در کنار تجربه کادر درمانی،. کنند

. در گذشته ابعاد و چیدمان یک اتاق چه درحالی که تخت (84 :1391)شمس، ‟فضاهایی است که بیماران در آنها درمان می شوند
در وسط آن باشد چه زمانی که تخت به دیوار تکیه داده شده باشد، چقدر فضا برای بیمار باقی مانده که در آن قدم بردارد، چند 

فته نمی شد. اما این برخورد در تخت و وسیله پزشکی در آن جا می شوند به عنوان عاملی موثر در نتایج روند درمانی در نظر گر
حال تغییر است و معماری و مراجع دخیل در حوزه سالمت، در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا اصول معماری عمومی را برای فضای 

 .مراقبت و درمان نهادینه کنند
 

 مبحث معماریابعاد شناسایی استرس در  -4-3
داشته باشد، در مهندسی و فیزیک استفاده می شده است. به این معنا که فشاری این واژه پیش از اینکه در روانشناسی کاربرد 

که به ماده وارد شده و باعث تغییر شکل در آن می شود را استرس می نامند؛ اما این اصطالح، در روانشناسی نخستین بار توسط 
واکنش های متعدد فرد در رویارویی با محرک به کار گرفته شد. البته سلیه از این اصطالح برای توصیف  1936هانس سلیه در 

بعدها تعاریف دقیق تر  .های محیط استفاده کرد؛ اما واقعیت این است که تعریف او بیش از حد گسترده و البته تا حدی نیز مبهم بود

می که الزامات هنگاˮو مشخص تری از این واژه بیان شده است. برای نمونه استپتوی استرس را به این شکل تعریف کرده است:
مربوط به یک فعالیت، فراتر از توانایی های فردی و اجتماعی افراد است، پاسخ هایی ارائه می شوند که به آن استرس می 

جالب آنکه استرس یکی از واژه هایی است که با کمترین تغییرات از زبان انگلیسی به زبان های . (141: 1391)شامقلی، .‟گویند
است. در واقع نه تنها تجربه استرس جهان شمول است، که خود این اصطالح نیز جهان شمول و فراگیر شمرده دیگر راه پیدا کرده 

ادراک استرس می تواند از فردی به فرد دیگر تفاوت  نمود.اما بگذارید کمی روی تعریف استرس و ابعاد این تعریف تأمل  !می شود
داشته باشد. مثال برای فردی که به تازگی گواهینامه رانندگی گرفته، راندن ماشین برای مسافتی کوتاه نیز تجربه ای توانفرسا و 

نیز قضاوت درباره وجود استرس پراسترس است اما همین کار برای راننده ای ماهر و باتجربه استرسی به دنبال ندارد. بر همین مبنا 
 .نموددر یک موقعیت و داشتن برآوردی از میزان آن، نیازمند این است که بتوان آن موقعیت را از دریچه چشم دیگری تماشا 

در واقع نوع واکنش ها نیز می تواند از فردی ت. پاسخ های فرد در برابر محرک های بیرونی در هیچ قالبی قرار داده نشده اس
رد دیگر متفاوت و متغیر باشد. گاهی این واکنش ها دیده می شوند اما گاهی حتی قابل مشاهده نیز نیستند. گاهی به راحتی به ف

شناسایی می شوند و نشان از استرس هستند اما گاهی واکنش های مشاهده شده شبیه واکنش فرد در زمانی است که عصبانی 
یکی از بحث های مهم درباره استرس  .تر واکنش ها نمود جسمانی پیدا می کنندهستند اما بیشهیجانی  است. گاهی واکنش ها

است؛ اینکه زندگی این روزها استرس بیشتری در مقایسه با زندگی در گذشته بر ما وارد می کند. واقعیت این است که هر چه 
لب کند، امکان اینکه ما دچار استرس شویم، موقعیتی که ما در آن زندگی می کنیم، توانایی ها و مهارت های بیشتری را از ما ط

در ˮ. نمودمی توان به میزان زیادی از استرس های وارد شده بر خودمان کم  فردیباال بردن توانایی های  با .بیشتر خواهد شد
ندی ها برخی موقعیت ها امکان افزایش توانایی ها برای کاستن استرس ممکن نیست. تنها راه مدیریت استرس، افزایش توانم

 می استرس با مقابله راهکارهای نیست بلکه راه های دیگری نیز برای مدیریت استرس وجود دارد. در روانشناسی به این راه ها

  .(41: 1391)رضاعی، ‟گویند
در جهت شناخت استرس افراد در فضای معماری باید نشانه های انسانی استرس را در ساختار رفتاری افراد جستجو نمود. این 

اشکال در تمرکز، ضعف در حافظه ،اشکال در تصمیم گیری، افکار  ی:نشانه های فکر -الفˮنشانه ها شامل موارد ارائه شده هستند. 
ن دایمی کارها ،بدترین ها را پیش بینی کردن ،بیشتر از حل مسأله نگران مسأله بودن و به آن فکر مغشوش ،به تعویق انداخت

دردهای بدنی ، سردردها ، گرفتگی عضالت بخصوص در ناحیه گردن و شانه ها،خستگی مفرط  سمی:نشانه ها ی ج -ب؛ کردن
سرگیجه،اسهال  لرزش،دندان قروچه کردن ،افزایش ضربان قلب،،حالت تهوع، احساس خفگی، پرش ناگهانی چشم یا لب، احساس 
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تحریک پذیری و پرخاشگری،کناره  ی:نشانه های احساسی و هیجان -ج؛ یخ کردن انگشتانو  عرق کردن کف دست  یا یبوست،
بیش از حد به گیری،ناتوانی در برقراری ارتباط،بدخلقی، گریه کردن ، بدگمانی و غرغر کردن، افسردگی و اضطراب، حساسیت 

 ،اشکال در مدیریت زمان ،اشکال در سازماندهی ی:نشانه های رفتار -د؛ انتقاد، احساس ناامیدی، احساس گناه ، ترس غیرمنطقی
پراکنده کاری و هیچ کاری از پیش نبردن ، تغییر در الگوهای خواب و غذا، انجام دادن کارها با عجله ،استفاده از الکل و مواد مخدر 

غیبت از محل کار، بی قراری و ناخن جویدن، سرزنش کردن دیگران به خاطر مشکالت، انداختن مسؤلیت گردن دیگران،  و سیگار،
 (.134: 1390)داورپناه، ‟قطع ارتباط با دوستان

 
 موضوعات دخیلی در برخورد با عوامل آرامش زا یا شفابخش انسانی از منظر  درمان و پزشكی -3جدول 

 (37 :1392)مأخذ: مطلبی، 

 
 

 عوامل شناسایی ایجاد استرس در فضای معماری -4-4
با اهمیت موضوع در این نگارش این است که بتوان عوامل و موضوعاتی که در فضای معماری باعث می شوند افراد دچار 

در میان نظریه های مختلف محیط بیشتر به استرس شوند یا به عبارت پزشکی بیماری استرس در آن تشدید شود را شناسایی نمود. 
ض می شود. با پیشرفت دانش روانشناسی محیطی دیگر انسان و رفتار او متاثر از محیط عنوان عاملی تاثیرگذار بر رفتار انسان فر

، دیدگاه اشاره کرد سهنیستند بلکه بر روند شکل گیری محیط اثر متقابل دارند. درزمینه تاثیر محیط و معماری بر رفتار می توان به 
اختیاری نگری  -؛ بلیل بروز رفتار در فرد خواهند بوداز این دیدگاه معماری و محیط اطراف د: جبری نگری معماری -الف

این نگرش حد وسطی از دو دیدگاه : احتمالی نگری محیطی -؛ جدر این دیدگاه انتخاب فرد باعث بروز رفتار خواهد بود: محیطی
در فرد خواهند  استرس زاهای محیطی عواملی هستند که به دلیل نقش تحدید کننده ای که دارند باعث بروز استرس .قبل است

شد. از جمله این موارد می توان به سر و صدا، گرما و رطوبت هوا و احساس ازدحام اشاره کرد. در مورد محیط هایی که موجب 
در مورد این دسته از محیط ها باید به نقش فرآیند ادراک در ایجاد ˮاسترس در انسان می شوند تحقیقات مستقل انجام نشده است. 

استرس زای محیطی عبارت از یک عنصر محیط فیزیکی است که به علت تهدیدآمیز بودن،  .ر افراد اشاره کرداحساس استرس د
عوامل استرس زای محیطی، عواملی هستند که با ایجاد استرس در فرد  (.22: 1381)حکمتی، ‟دواکنش عاطفی منفی ایجاد می کن

برخی از این عوامل مانند سر و صدا تاثیر سریع و آنی بر کارآیی فرد  .در طوال نی مدت باعث افت قابلیت های فرد خواهند شد
  .دارند، اما برخی دیگر مانند آلودگی هوا اثرشان در درازمدت پدیدار خواهد شد

استرس زاهای محیطی نسبت به محیط های استرس زا دارای وجوه معین تر و بررسی شده تری هستند. عواملی که موجب 
عواملی که در میان همه افراد تقریبا مشابه هستند فضاهایی  -الف :ر انسان استرس زا باشد دو دسته هستندمی شود محیط به نظ

که در آنها فرد با کمبود اطال عات دریافتی یا افزایش بیش از حد اطال عات رسیده به سیستم عصبی روبه رو می شود و در نتیجه 
دم شناخت از محیط اطراف باعث ایجاد استرس خواهد شد، یا به تجربه ثابت شده ع -؛ باختالل در فرآیند ادراک به وجود می آید

هرگاه انسان در موقعیتی قرار بگیرد که احساس کند توانایی کنترل بر آن را ندارد، یا حتی این قابلیت را که بتواند آن را پیش بینی 
: این عوامل نتیجه تفاوت در شخصیت هستند ختلف متفاوتعواملی که بین افراد م -؛ جکند از دست داده، دچار استرس خواهد شد

این دسته از موارد به علت شخصی بودن، کمتر مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته اند و کمتر می توان به شکل  .انسان ها هستند
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افراد باید به نقش  استاندارد شده و در قالبی معین و مشخص طبقه بندی کرد و برای بررسی دسته دوم عوامل ایجاد استرس در
 عوامل بیرونی: -الفˮ..  بر این اساس عوامل اساسی در ایجاد استرس را می توان در دو زمینه اساسی نمایش دادادراک اشاره کرد

میزان فشاربیرونی است که تحمل می کنیم. ازجمله کشمکش با خانواده و دوستان ،آب و هوا ،سر و صدا ،ترافیک، مرگ یکی از 
عوامل  -؛ بمحیط مدرسه سطح تحصیالت والدین،درامد خانوده، بیماری، اعضای خانواده یا دوستان نزدیک ،جدایی والدین،والدین، 

سخت تر قابل شناسایی هستند و در برگیرنده خواسته ها ،احساسات و نگرش های شما می باشد.ازجمله تمایل به داشتن  ی:درون
 .(14: 1399)صدر خردمند، ‟ال طلبی،احساس حسادت و خشمعملکرد عالی در شغل،شاد کردن دیگران، کم

 

 
 )مأخذ: نگارنده( عوامل اثرگذار بر موضوع استرس و کاهش آن در فضای معماری –3 شكل

 

 انسان محوری در طراحی معماری در جهت کاهش استرس -4-5
طور اعم، به معنای علم و آگاهی انسان از ست. ادراک به ا ترین نقش در فهم انسان از محیط را ادراک محیط دارا با اهمیت

احساس . جهان بیرون و دنیای درون اوست و از دیرباز به عنوان اساس شناخت و شناسایی انسان، موضوع بحث فال سفه بوده است
نست به شکل خال صه می توان ادراک را فرآیندی دا .استرس در یک محیط بسیار وابسته به شکل ادراک فرد از محیط می باشد

که طی آن فرد اطال عات را از محیط پیرامون، توسط حواس خود، دریافت کرده و پس از آن به وسیله مغز تجزیه و تحلیل و 

الف( وضع روحی انسان در آن لحظه و حال و هوای محیط ˮد: ارزیابی می کند، سه عامل تاثیرگذار بر ادراک نقش بسیار مهمی دارن
شخصی که چیزی است نقش گرفته و ساخته شده از تمامی تجربیات و وقایع گذشته شخص ب( خلق و خوی ؛ در زمان ادراک

پ( عوامل موروثی و زمینه اجتماعی، روانی یعنی عواملی که نه از طریق یاد گرفتن به وجود آمده اند و نه از راه ؛ بیننده

ه هایی متفاوت از ادراک یک فضا را داشته باشند، . این تفاوت ها در افراد سبب می شود که افراد تجرب(23: 1400)صفار، ‟تجربه
در مورد استرس بیان شد که بر طبق یک دیدگاه، الگوی شخصیت تاثیر  .ادراکات محیطی ممکن است متفاوت از یکدیگر، باشند

رود. زیادی در تاثیر عامل محرک بر فرد دارد. از سویی دیگر شخصیت عامل مهمی در نحوه ادراک محیط نیز به شمار می 
شخصیت الگوی رفتاری ویژه یک شخص واحد است یا شخصیت عبارت از مجموعه ویژگی هایی است که باعث تفاوت یا تشابه 
فرد از دیگران می شود. در برخی تئوری های رفتاری که حتی گمان می رود نقش محیط نادیده گرفته شده به برخی از فاکتورهای 

د خصوصیاتی که باعث درونگرایی یا برونگرایی فرد می شود، هر دو این تقسیم بندی ها ارتباط بین محیط شخصیت توجه شده مانن
ناخت خصوصیات فردی موجب می شود که رفتارهای آشکار محیطی را د. شبه گونه ای به رابطه فرد با محیط اطراف می پردازن

بسیاری از ˮ.برخی رفتارها نتیجه بارز محیط است دا از رفتارهایی که توسط تئوریسین های سنتی روانشناسی ارائه شدهج .زدحدس 
بسیاری از روش ها و رویکردهایی را که  .ا سر و صدای محیطب شدن سازگار مانند است، محیط و رفتارها نتیجه قابلیت تطابق فرد
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هت شناخت محیط در طول ماهها توسط روانشناسان شخصیتی برای فهم انسان ها تکامل یافته است می توان با تغییرات چندین ج
انسان در صورتی که در حالت بی خبری مطلق از محیط اطراف باشد یا اطالعات رسیده به فرد از محیط اطراف به  .به کار برد

، یا از سویی دیگر حجم (152: 1390)داورپناه، ‟حدی کم باشد که وی قادر نباشد شناخت از محیط اطراف خود را گسترش دهد
اطال عات رسیده به فرد به حدی زیاد باشد که دیگر قادر به تجزیه و تحلیل و پرداخت اطالعات نباشد دچار حاالت روانی نامطلوب 

 .شد خواهدمانند احساس کسالت، وحشت بی اساس و کابوس بینی 
 

 طراحی فضای درمانی در بحث استرس -4-6
قوه پر از عوامل استرس زا می باشد و فرد از نظر روحی در شرایط مستعد استرس است، استفاده از در محیط های درمانی که بال

طراحی داخلی و معماری با شیوه های استاندارد محیط های درمانی می تواند در کاهش استرس بیمار نقش بسیار موثری داشته 
آنها در حفظ سالمت جوامع و نیاز روزافزون برای ساخت و توسعه باشد. در معماری مراکز درمانی با توجه به ماهیت وجودی و نقش 
شناسایی و استفاده از با . عملکرد درمانی، امری بسیار مهم استآنها، شناخت و بکارگیری اصول معماری داخلی به منظور بهبود 

در . قدم برداشتبیماران در جهت عدم بروز استرس می توان پتانسیل مولفه های کیفیت محیط، در راستای بهبود روند درمان 
روح و جسم انسان در ارتباط است و نیز حاکم بودن موضوعات  به دلیل اهمیت باالی ماهیت کاربری که با طراحی فضای درمانی

راحی مناسب نقش در آن، توجه به الزامات ط فضای معماری درمانیروابط پیچیده عملکردی روابط برون بخشی و درون بخشی 
اثرات فضا، نور و رنگ در حیات  حیاتی دارد. یک طرح خوب باید بهترین شکل تقسیم بندی و سازماندهی را داشته باشد. آگاهی از

را تقویت کند برخی از مواردی که آرامش  برای هر طراحی مهم است. این تاثیرات ممکن استآرمش و عدم استرس افراد  اجتماعی
مناسب برای  فضای معماری درمانیبرای ایجاد  درمانیطراحی و اجرای دکوراسیون داخلی اتاق در بخشهای  در برنامه ریزی

نورپردازی،دما، رطوبت و تهویه، ایمنی ،حذف یا کاهش آلودگی صوتی ˮبیماران، می بایست مورد مالحظه قرار گیرد عبارتند از: 
 حمام ها و سرویس های بهداشتی، تدارک امکانات الزم برای معلوالن، ،رنگ فضا ،تسهیالت آسایش و ایمنی بیمار و همراه او،

استفاده بهینه از فضای در اختیارمطالعات به طور خاص، نشان دهنده اثرمحیط های درمانی بر سالمتی افراد، روند درمانی و بهبودی 
ی و روان بیماران تأثیر منفی طراحی این گونه از افراد بیمار می باشد بنابراین طراحی ضعیف محیط های درمانی، می تواند برسالمت

  .(126: 1391)شمس، ‟ترکیبی از نیازمندی های تکنولوژیکی و کیفیت محیطی را شامل می شود محیط ها،
 

 جهت برخورد با مقوله استرس )مأخذ: نگارنده(موضوعات قابل توجه در طراحی فضای معماری درمانی در  -4جدول 

 
 

 ارتباطی، فیزیولوژیکی، ، نیاز به محیط هماهنگ و پاکیزه ای دارد که در آن به عوامل فیزیکی،استرس زدایی فضای معماری
محیطهایِ درمانی در بهبود وضع بیماران و افزایش سالمت عمومی منبع  زیبایی شناسانه اهمیت الزم داده شده باشد.اجتماعی و 

آنچه در طراحی محیطهای درمانی از بیشترین  .بسیار مهمی به شمار می روند و باید برای برآورده کردن این هدف طراحی شوند
سالمتزا است. به دلیل حساسیت و تاثیرپذیری باالیِ مراجعان، طراحِی این فضاها اهمیت برخوردار است، خلق فضاهای حمایتگر و 

طراح ˮ .نیازمند توجهات ظریف و حساب شده ای است که موجب تفاوت فرآیند طراحی فضاهای درمانی با دیگر فضاها می شود
باشد و بتواند با استفاده مناسب از عناصر  باید پیش از هر چیز خود تصویر واضحی از نیازهای روانی و فیزیکیِ مراجعین داشته

طراحی همواره به مراجعین و کارکنان و پزشکان یادآوری کند که در ورای وضعِ موجودِ بیمارچشم انداز سالمت و هماهنگی روانی 

استفاده از پیامهای محیط درمانی این قابلیت را دارد که با  .(94: 1388)زاده محمدی، ‟و جسمانی چه سیمایی می تواند داشته باشد
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فضایی که با این هدف طراحی می  .حسی،ارتباطی و فرهنگی به شکل غیر مستقیم شمایی از وضع سالمت را در بیمار زنده کند
 از ورودی فضای معماری درمانی آغاز شود.شود موجب می شود که فرآیند درمان 

 

 یافته پژوهش -5
بسیار مهم  فضای معماری درمانیباید محیط هایی کم استرس و آرام باشند و از این رو طراحی داخلی  فضای معماری درمانی

از این  عماری درمانیفضای ممعماری و طراحی  .تاثیر مستقیمی بر روحیات بیماران دارد  طراحی فضای معماری درمانی  .است
باید به نحوی   طراحی فضای معماری درمانی .جهت که تاثیر قابل توجهی بر مراجعین و بیماران می گذارد بسیار حائز اهمیت است

باشد که استرس و اضطراب را از بیماران دور کند و برای آنان فضایی آرام و امید بخش فراهم نماید. برای این منظور بر اساس 

 و ظرافت آنها داخلی دکوراسیون و به ویژه معماری درمانیوان شناسی باید در انتخاب رنگ ها و اجزای فضاهای مختلف اصول ر
یک انتخاب مناسب در طراحی داخلی می تواند روحیه مراجعین و بیماران را به طور شگفت آوری بهبود  .داد خرج به بسیاری دقت

استفاده می شود باید  فضای معماری درمانی برای انتخاب اجزایی که برای .یانی بکندببخشد و حتی در روند درمان آنها کمک شا
به نکات بهداشتی حساسیت زیادی داشت و این نکته را با طراحی داخلی ساختمان های دیگر متمایز می کند. رنگ ها و بافت 

قابل شستشو باشند. دیده شده است که بی توجهی به هایی که در اینجا انتخاب می شوند باید آلودگی ها را به خوبی نشان دهند و 
یا انتخاب رنگ و جنس سطوح و وسایل، تاثیرات منفی ای را برای بیماران و حتی کارکنان  فضای معماری درمانیاین نکات ریز در 

 .به دنبال دارد

طراحی داخلی درمانگاه ها دو اولویت در طراحی داخلی رنگ سطوح و وسایل، متناسب با فضا و کارکرد انتخاب می شود، اما در 
متضاد وجود دارد؛ یکی اینکه می بایست از رنگ هایی که استرس را کاهش می دهند استفاده کرد و دومی اینکه رنگ ها باید به 

تضا اولویت دوم اق .نحوی انتخاب شوند که کوچکترین آلودگی های محیطی را آشکار کنند تا بتوان به سرعت آنها را برطرف کرد
می کند که از رنگ های روشن و به ویژه سفید بیشتر استفاده کنیم ولی این رنگ ها سرد هستند و کمکی به کاهش استرس 
بیماران نمی کنند. تا مدت ها طراحان، بهداشتی بودن محیط های درمانی را بر استرس زا نبودن آنها ترجیح می دادند و از این رو 

ی سفید و روشن طراحی می شدند؛ اما امروزه و به ویژه با مشخص شدن نقش برجسته رنگ ها در بیمارستان ها غالبا با رنگ ها
عالوه بر رنگ  .روحیات افراد، از رنگ های مالیم دیگری نیز در طراحی داخلی درمانگاه ها و بیمارستان ها استفاده می شود

افراد تاثیرگذار باشد. نور خیلی زیاد و متمایل به طیف آبی سطوح، نورپردازی مناسب نیز می تواند به همان اندازه در روحیات 
استرس را افزایش می دهد، در حالی که نور کم و متمایل به طیف زرد باعث خستگی می شود؛ از این رو در طراحی داخلی درمانگاه 

بی با رنگ روشن و گرم می تواند یا بیمارستان باید به شدت نور در کنار رنگ انتخابی توجه داشت. استفاده از چراغ هایی ترکی
عالوه بر استفاده از رنگ های بسیار روشن، از نورهای روشن و با  طراحی فضای معماری درمانی انتخاب مناسبی باشد. معموال در

 شدت زیاد استفاده می کنند و این باعث می شود فضای بیمارستان ها آرامش کمتری داشته باشد. مطالعات نشان می دهند که هر
 .چه نور مصنوعی محیط به نور طبیعی خورشید نزدیک تر باشد تاثیر بهتری نیز به همراه خواهد داشت

ورند و اضطراب بیماران را کاهش می گیاهان عالوه بر کمک به تامین اکسیژن فضا، محیط دلپذیر تری نیز به وجود می آ
به دلیل آلودگی هایی که ممکن است به همراه داشته باشد،  طراحی فضای معماری درمانیدهند. با این حال استفاده از گیاهان در 

د ندارد، تا مدت ها مورد بی توجهی قرار می گرفت. در هر حال اگر امکان استفاده از این عناصر به دلیل محدودیت های محیط وجو
استفاده از تابلوهایی با مناظر طبیعی در محیط درمانگاه است. همچنین در طراحی سقف  .می توان گیاهان مصنوعی را بکار برد

 .درمانگاه و به خصوص سقف اتاق های عمل، می توان از تصاویر آسمان آبی استفاده کرد که تاثیر شگرفی بر روحیه بیماران دارد
صول و ضوابط ویژه ای دارد و از طراحی های دشوار عرصه معماری است. طراحی فضای درمانی باید بتواند طراحی فضای درمانی ا

در طراحی فضای درمانی باید به این نکته مهم توجه داشت که درمانگاه و بیمارستان  .بیماران و مراجعه کنندگان را راضی نگه دارد
باید انتظارات بیماران و مراجعه کنندگان را مدنظر  طراحی فضای معماری درمانی با دیگر فضاها تفاوت ویژه ای دارد. معماران در

در طراحی فضای درمانی بعد از  قرار داده و اصول اصلی آن را که شامل قسمت پذیرش و سهولت ارتباطات است را ایجاد کنند.
حیط درمانی باید دسترسی ها به راحتی صورت کارکرد مجموعه باید توجه ویژه به سیرکوالسیون و ارتباطات فضایی داشت. در م

بگیرد و پذیرش به عنوان قسمتی مهم بتواند بر مراجعه کنندگان کنترل داشته باشد. الگوی طراحی فضای درمانی به نورپردازی و 
نش بیماران و زیبایی بصری نیز توجه ویژه دارد. محیط درمانگاه و کلینیک باید بتواند زیبا و آرام بخش باشد تا اضطراب و ت

همراهانشان را از طریق زیبایی های بصری کاهش دهد. از سوی دیگر، نمای بیرونی باید بتواند این آرامش و آسودگی را انتقال 
 .دهد

 

 

https://mehrantaheri.com/portfolio-category/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/
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 ها و شاخصه های طراحی معماری در جهت برخورد با مقوله استرس )مأخذ: نگارنده( مؤلفه -5جدول 

 
 

 نتیجه گیری -6

در پاسخ به سؤالت تحقیق مبنی بر شناخت موضوعات معماری که باعث ایجاد استرش در افراد می شوند و همچنین پرداخت 
ؤلفه ها و شاخصه هایی که بتوان فضای معماری را به عرصه ای جهت استرس زدایی تبدیل نمود باید عنوان نمود هر چه به م

میزان سادگی و قابل شناسایی بودن فضای معماری بیشتر باشد باعث می شود استرس کمتر در افراد ایجاد شود. در واقع شناخت 
اقات که م یتواند نقش شوک را برای افراد داشته باشد در این خصوص به عنوان راحت فضای معماری و چلوگیری از ایجاد اتف

و  نوررنگ و شاخصه های کالن می تواند وارد موضوع طراحی فضای درمانی معماری شود.  طبق جداول یافته تحقیق پژوهش 
درمانی  معماری دارد و از آنجایی که در طراحی فضای افرادهمچنین ایجاد فرم های تاثیرگذار بصری بیشترین تاثیر را بر روحیه ی 

عناصر معماری با رنگ روشن وشکل های با توجه به عملکرد آن، بیشترین تاثیر به عهده این شاخصه ها می باشد، استفاده از 
تهی به بخش های مختلف درمانی درجهت القای حس آرامش، امنیت و تحریک احساسات بصری و و راهروهای من هندسی ساده

همچنین به طور مستقیم و غیر مستقیم در وضعیت روحی و روانی تاثیر می گذارد و می تواند در تسریع روند بهبود و افزایش روحیه 
می تواند در بهبود وضعیت  فضای معماری درمانیراحی داخلی جدید در سبک معماری و ط ساده تاثیر بسزایی داشته باشد. تغییرات

و ارتباط فضایی و چشم انداز به فضاهای  رنگنور، گردد.  سالمت نقش مهمی ایفا کند و باعث کاهش استرس و حس آرامش
باید دانست که بیماران در . در این خصوص طبق یافته های پژوهش با اهمیت استبیعت در محیط های درمانی مختلف داخلی و ط

طراحی فضای باز، ایجاد درمانی دارند و می توان با استفاده از  فضای معماریچه نیازهایی در  جهت عدم ایجاد استرس در آنها
باعث  نورو  رنگاز مصالح شفاف، سادگی در طراحی روابط فضایی و  عناصر طبیعت، خوانایی تمامی فضای معماری، استفاده

ه عنوان عامل موثر در روند بهبود ( ب6( و )5موضوعات جداول )صل بیانگر آن است که نتایج حا .کاهش استرس و اضطراب شد
 .مهیا خواهد شد اننسان ها در فضای معماری درمانیبیماران و ایجاد فضای آرامش و کاهش استرس برای 
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد یک1400پاییز  (،26)پیاپی:  4سال هفتم، شماره 

 
 

 

 ؛باز آفريني الگوهاي كيفيت بخش معماري سنتي گيالن

 نمونه موردي خانه هاي شهرستان الهيجان

     

 *2مهسا دلشاد سياهكلي، 1معصومه بلوچستاني
 16/06/1400تاریخ دریافت:  

 02/08/1400تاریخ پذیرش: 
 

  81564کد مقاله:  

 

 يده ـچك
 

الگو شناسي یكي از موضوعات مهمي  ،هویت در ساخت و سازهاي جدیدبا وجود پيدایش معماي مدرن و از بين رفتن 
است که سعي در شناخت روش هاي کاربردي جهت دستيابي به عناصر و الگو هاي هویت ساز بومي گذشته و استفاده از 

رها و نيز بافت هاي مسكوني سنتي به عنوان هسته اوليه تشكيل دهنده شه .آنها در معماري امروز به شكل نوین دارد
تحليل و ارائه الگو هاي مناسب معماري  ،عناصر و ابنيه معماري موجود در آنها بدون تردید ميراثي ارزشمند جهت بررسي

 باز با مرتبط و مطرح کليدي مباحث بر داشت خواهد مروري تحليلي –این پژوهش ابتدا با نگاهي توصيفي  .بومي هستند
کارکردي و معنایي موثر بر الگو  ،فاکتورهاي کالبدي ،جه به مباني نظري بدست آمدهتو با سپس و شناسي الگو و آفریني

در مرحله بعدي جهت شناخت و بررسي کالبد بناهاي سنتي خانه هاي  .هاي بافت و ابنيه سنتي گيالن شناسایي مي شود
، یت گذاري شده و با توجه به نتایجورها اولوموثرترین فاکت ،الهيجان بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و بعد از تحليل

به همراه راهكارها و الگو هاي طراحي جدید با هدف ارتقا ابعاد کيفي و کمي  ،اصول معماري سنتي و ضوابط موجود آن
 فضاهاي مسكوني معرفي مي گردند.

 

 گيالن ،مولفه هاي معماري سنتي ،الگو ،باز آفریني یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجان، ایرانواحد الهیجان ،گروه معماری ،دانشجوی كارشناس ارشد -1

نویسنده ) یرانگاه آزاد اسالمی، الهیجان، ا، دانش، واحد الهیجانهای تاریخی، گروه معماریرئیس مركز تحقیقات مطالعات بافت -2

 مسئول(



 

24 

 

ره 
ما

 ش
م،

فت
 ه

ال
س

4 
ی: 

یاپ
)پ

26،) 
ز 

ایی
پ

14
00

ک
د ی

جل
 ،

 

 مقدمه  -1
امروزین کشور به شمار لزوم توجه به بازشناسي بافت ها و بناهاي مسكوني تاریخي و سنتي یكي از ویژگي هاي بارز شرایط 

توجه توامان به باز آفریني الگوي شكل گيري ابنيه و بافت ها و چيدمان هاي فضایي در خانه هاي سنتي ایراني و استفاده  .مي رود
تغيير در فرم و  .امروزه بيش از هر زمان دیگر اهميت خود را آشكار مي کند ،طراحي مساکن معاصر از این الگو ها در شكل گيري و

طراحان براي بهبود عملكرد و روابط موجود در فضاهاي  از معماران وشكل خانه هاي مسكوني نشان دهنده خواست عمومي 
توپولوژي مسكن  .کردمسكن است که به نظر مي رسد الگوي این سازمان دهي را مي توان در خانه هاي سنتي بررسي و استخراج 

لي رغم شباهت همگام با عوامل فرهنگي و اجتماعي هویت معماري این خطه را شكل داده است. هویتي که ع ،در سرزمين گيالن
در برخورد با مجموعه هاي معماري تاثيرات طبيعي و فرهنگي به  .هاي اقليمي با سایر مناطق جهان منحصر بفرد بوده است

 هدف اصلي این پژوهش .(1397)قرباني، یكي را از دیگري تميز دهيم متجلي مي شوند منكه بتوانيآبارزترین شكل خود و تواما بي 
بررسي ارزش هاي  وشناخت و بررسي عوامل تاثير گذار در پيدایش الگو هاي سنتي   ،بافت سنتي گيالن دستيابي به نقاط قوت

   است.استان گيالن  و شرایط اقتصادي و اجتماعي معماري بومي با توجه به اقليم
باز آفریني کداميك از الگو هاي سنتي بكار رفته در معماري " :با توجه به اهداف پژوهش این پرسش مطرح مي شود که

 "دستيابي به کيفيت مطلوب معماري معاصر منجر خواهد شد؟ بهگيالن 
  :از این رو چندین فرضيه پيش روست از آن جمله

)معماري بومي ( از يح از الگو ها و اصول حاکم بر معماري گذشته به نظر مي رسد در صورت شناخت و بهره گيري صح -
 .دیدگاه اقليمي و ترکيب مناسب با معماي روز مي توان به معماري با هویت دست یافت

 وجود ایوان به دور خانه و نظایر آن راهكارهاي ،..استفاده از مصالح بومي مانند گالي و چوب و ،ارتفاع گرفتن از سطح زمين -
 .اقليمي بسيار مناسبي در گيالن هستند

بيعي با ایجاد بازشو هاي طایجاد کوران  ،استفاده از مصالح با حداقل ظرفيت حرارتي ،سقف شيبدار ،پالن هاي گسترده و باز -
جهت تسهيل شرایط . به عنوان مولفه هایي از اصول معماري بومي اقليم معتدل و مرطوب استان گيالن در .بافت متراکم و ،فراوان

 زندگي تعریف شده اند.
 ،شناخت مولفه هاي کالبديو باز آفریني و مفاهيم مترادف با الگو مطالعه ادبيات مربوط به  ،هدف از بخش مباني نظري

 :مرور ادبيات در محورهاي اصلي زیر انجام خواهد شد .است کارکردي و معنایي معماري سنتي گيالن
  باز آفرینيتعریف -1

 و مفهوم گونه شناسيتعریف الگو  -2
 کارکردي و معنایي معماري سنتي گيالن ،مولفه هاي کالبدي -3
 

 مباني نظري  -2

 باز آفريني -2-1
در یك مرکز کهن شهري ممكن است عناصر  .به وجود آمدن یك نسل جدید است Regenerationمقصود از باز افریني یا 

به  .شده است  Regenerate ولي رفتارهاي این مرکز شهري به آن دوره تعلق ندارد و ،باشدکالبدي متعلق به سيصد سال پيش 
 ،با تغيير رفتار و اندیشه ،اندامين و ریخت شناسانه ،عبارت دیگر این مرکز شهري معاصر سازي شده و با حفظ ویژگي هاي شكلي

 (1394)حبيبي، .دیگري ریخته شده است ظرف یگانه اي است که در آن مظروففرزند زمان خودش است یعني 
 

 الگو  -2-2
وهش ژدر پ ،مي توان از آنها بهره برد "الگو"کلمات مشابهي در زبان فارسي موجود است که براي توضيح و تفسير مفهوم 

دسته بندي نمونه ها گونه شناسي عبارت است از " .مترادف با مفهوم الگو مي تواند کارگشا باشد واژه گونه شناسي استآنچه حاضر 
این جمله  .(383ساختمان ها و طرح هاي شهري ( بر طبق مقاصد مشترك یا ساختار و فرم )لنگ،  ،)طرح هاي محيط و منظر

نيز گونه را امري ثابت و مقدم بر  "لدو روسيآ" .تعریف نسبتا مناسبي از گونه شناسي در حوزه علوم مرتبط با طراحي ارایه مي دهد
گونه ها را بر اساس خصوصات مورفولوژیكي  يشناسایي و دسته بند ،مل بر آن مي پندارد. همچنين در برخي نظریاتفرم و مشت

 (1385 ،)مقتدایي.ممكن مي دانند که بر اجزا و عناصر یك پدیده حاکم است
دسته بندي و  ،گونه شناسيولي باید توجه داشت کار اصلي در  ،به الگو ترجمه شده است "typology"اگر چه در مواردي 

این معيار مشترك گاه مي تواند عملكرد فضاي معماري و گاه ویژگي هاي  .طبقه بندي نمونه ها بر اساس معيارهاي مشترك است
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اگر چه صرف وجود اشتراکات در پدیده ها و به طور اخص در طرح هاي معماري دال بر تبعيت آنها از الگویي  .شكلي را شامل شود
 .اما طبقه بندي نمونه ها بر اساس گونه ها مي تواند به شناسایي الگو ها نيز کمك کند ،نيست مشخص

با این  "نگرش اقليمي"نخست  :مي توان به رویكردهاي گوناگوني اشاره کرد ،در زمينه نگرش هاي مطرح درباره الگو شناسي
هر موقعيت جغرافيایي نيازمند  ،راین با توجه به شرایط اقليمي مناطقبناب ،نگاه که معماري هرگز نمي تواند از اطراف خود جداشود

که همان تجلي ماهيت بنا در شكل است و متفكران  "نگرش شكلي"سپس  .(1394پيوستگار،معماري خاص خود مي باشد )
 "راب کریر" ،(1383سي،رئيال مي داند )كکه معماري را هنر ترکيب اش "دوران "ن صاحب نظر هستند از جمله آمختلفي درباره 

سازه و شكل تغيير داد.  ،معماران مدرن را به ارتباط جدایي ناپذیر سه موضع کارکرد "تبعيت فرم از کارکرد"ار عکه ش
براي شبيه سازي الگو  "نمودارتوجيهي"که بر اساس الگوي نهفته در وراي اشكال معماري از  "استدمن"( و نيز 1384معماریان،)

که طبق آن ميراث  ،ایتاليا "موراتوري" "تكاملي  –تاریخي "همچنين در نگرش  .(1390،بحرینيفاده نمود )هاي مختلف است
قال مي یابد و بر اساس اجزاي کالبدي تعریف مي تمده و از نسلي به نسل دیگر انآمعماري هر مكان خاص در مفهوم گونه گرد 

ذهن انسان به تشخيص و به عبارتي رده بندي و نامگذاري و  "راپاپورت"دگاه بنابر دی "نگرش فضا گرا"( در 1391معماریان،).شود
نگرش  "( و در1392آسيایي،) .پایه هاي شناخت و معنادارکردن جهان هستي اند ،تمایز بخشي فضاها نياز دارد و رده بندي و حریم

ونه کالبدي( مطرح مي شود که در معماري )گ "فنوتایپ")گونه زیستي ( و  "جنوتایپ"مفاهيمي همچون  "اجتماعي  –زیستي 
جنوتایپ را مي توان همان اطالعات دروني دانست که در فضاي معماري درروابط اجتماعي ناشي از رفتار مصرف کنندگان قابل 

ر ( د1392،معماریانکه خود را در قالب یگ گونه نشان مي دهد )ت همان ظاهر کالبدي یك بناس ،شناخت باشد و فنوتایپ نيز
 به کليت نگرش هاي مطرح شده اشاره شده است.1جدول 
 

 فرکیش ( ،ماخذ )میرسجادی ،: کلیت نگرش های گونه شناسي و نقد آن1جدول 

 
 

 كيفيت بخش معماري بومي گيالنالگو هاي شناخت  -3
کيفي به واسطه آنها دست کالبدي و کارکردي در زمره حوزه هایي هستند که به نظر مي رسد بازشناسي  ،مولفه هاي معنایي

 ،طبقه بندي مولفه ها در سه سطح کالبدي ،از این رو در بازشناسي و بازآفریني الگو هاي سنتي معماري گيالن . یافتني تر مي شود
 کارکردي و معنایي صورت گرفته است.

 

 مولفه هاي كالبدي -3-1
مولفه کالبدي با ویژگي هاي تناسباتي و شكلي خود داراي جهت گيري هاي خاص هندسي است که تاثير عمده اي هم در 

  :شكل گيري مولفه معنایي و جانمایي کارکردهاي شاخص و غير شاخص دارد. از آنجمله عبارتند از

شيبدار )دو یا چهار شيبه با شيب زیاد ( در جهت  ، سقف ها به صورتفرم متاثر از شرایط اقليمي خاص منطقه مي باشد: فرم

. هم چنين با توجه به شدت بارندگي و وجود کج باران در جبهه غرب و شمال هدایت آب باران به خارج از ساختمان شكل گرفته اند
به این دليل معموال در  .دغربي براي جلوگيري از ورود باران به داخل بنا ساختمان ها به شكل چتري تا نزدیكي زمين پایين مي آین

در این معماري  .شمالي ( سقف ها تا زمين امتداد دارند و پنجره اي در این ضلع تعبيه نمي شود ،یك یا دو جبهه رو به باد )غربي
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غذایي و یا  ، که از آن جهت کاربري خدماتي نظير انبار موادمي نامند "فاکن"فضاي باقيمانده بين بدنه اصلي بنا و امتداد سقف را 
 (.1372 ،. استفاده مي کنند )دیبا و یقيني.پخت غذا و

بطوري که ایواني دور تا دور بنا و یا حداقل در جبهه  ،: اتاق ها در این منطقه در الیه دوم دسترسي قرار دارندتوده و فضا

.، اران به دیوارهاي اتاق ها مي شودرسيدن ب این فضاي نيمه باز ضمن اینكه مانع از .جنوب و شرق بصورت غالم گرد قرار مي گيرد
  .در تابستان نيز مانع از رسيدن آفتاب و گرماي شدید به اتاق ها شده و ایجاد سایه مي کند

: شكل گيري فضاها در خانه بومي گيالن بر پایه مدولي از مربع که معموال به ()الگوی توزيع و چیدمان فضا شكل

خانه تك   :روند توسعه فضاها مطابق شكل عبارتند از .ایجاد مي شود ،غربي گسترش مي یابد –ي صورت خطي و در امتداد شرق
گسترش در ارتفاع به  ،گسترش در سطح با افزایش اتاق در عين دارا بودن ایوان ،گسترش در سطح با یك تا چهار ایوان ،اتاقه

نمونه هاي دیگري از خانه هایي با فضاي بسته  .یك تا چهار طرفه گسترش کامل یك طبقه در ارتفاع با تالر ،صورت نيم طبقه
 (1371 ،)معماریان.ن و یا فضاهاي بسته با ایوان بيرون زده در این روند شكل گيري نيز مي توان بيان کردآزیرین 

کند به سه دسته  محورهاي اصلي خانه هاي روستایي گيالن که سلسه مراتب فضایي را تعيين مي :الگوی ارتباط کالبدی

  :تقسيم مي شوند
اهميت فضاي طبقه باالتر ساختمان به دليل شرایط مطلوب تر تهویه و رطوبت کمتر و در  :اهميت ساختمان از پایين به باال -1

 .بيشتر از طبقه پایين آن مي باشد ،نتيجه تزیينات بهتر

 احاطه کردن اتاق ها توسط ایوان و فضاي حایل  :اهميت ساختمان از بيرون به درون -2
اهميت بيشتر به فضاهاي جلوي ساختمان نسبت به پشت آن به منظور تفكيك فضاهاي تميز و کثيف در بنا از محورهاي  -3

 (1387)ميریوسفي، .اصلي طراحي معماري در گيالن مي باشد

پوسته شلتوك برنج  ،ن را با ترکيبي از گل رسآه اهكي در تمامي سطح کف ریخته و سپس روي پي شفت :عناصر سازه ای

با چندین الیه چوب به عنوان پي سازي روي آن قرار مي  .کرسي چيني و اندود مي کنند ،)فل( ساقه گياه برنج )کولش ( و خاکستر
ي پي راین نحوه شكل گي.گيرد با اتصال فاق و زین قرار مي کتل ،چوب هایي از جنس درخت سمد )ذي( و بعد از ذيسپس گيرد 

پس از این مرحله تيرهاي  .کف ساختمان را تا ارتفاعي معين باال مي برند ،را شكيل یا باج بنه مي گویند که با مجموعه اي از تيرها
پس از کف سازي ستون .الي مي شودکف )نال( قرار مي گيرد و روي آنها تنه هاي با مقطع سه گوش )صف ( قرار داده و گل م

دیوارها در این مرحله ساخته مي شوند و در مرحله  .هاي دیوار طبقه اول نصب شده و سپس کف طبقه باالیي را جاسازي مي کنند
 (1388 ،)قبادیان.آخر پس از قرار گرفتن تيرهاي سقف )واشان ( با ساخت خرپا سقف شيبدار )سربندي یا شيرواني ( بنا مي شود

در  .مي نامند "شكيلي"یا  "باج بنه"روش ذکر شده در بناهاي جلگه شرقي گيالن متداول بوده و خانه هایي به این شكل را 
اما در جلگه مرکزي گيالن کرسي چيني با  .يني سنگي انجام مي گيردچ کرسي ،جلگه غربي نيز با توجه به در دسترس بودن سنگ

در این روش ستون هایي از جنس درخت توت را در  .دیده مي شود "سكت چاه "اي موسوم به انتقال نيروها به صورت نقطه 
سپس شمع ها  .رو مي برندسانتي متري در زمين ف 80تا  70دود ( پيرامون ساختمان و به ارتفاعي ح5/1تا  1فواصل نزدیك به هم )

با اندود فل گل کف بنا  .دنکن و زمين را با خشت خام پر ميرا به کمك تيرهایي )نال یا نعل( به هم متصل و فاصله بين تيرها 
 ( 1371 ،آماده مي شود )معماریان

جنگل هاي انبوه و مزارع برنج موجب شده که چوب و سپس الياف گياهي )کولش  :مصالح ساختماني در معماری گیالن

مناطق کوهستاني و خشت و سفال در نقاط شهري و گالي ( عمده ترین مصالح ابنيه منطقه را تشكيل دهند پس از آن سنگ در 
 (1372 ،)دیبا و یقيني.مصالح بكار رفته ابنيه را شامل مي شدند

کاه گل )براي پر کردن فاصله هاي خالي دیوارچوبي ( و فل گل که متشكل از گل  ،اندود متداول در معماري بومي گيالن
هم چنين براي اندود نماي بيروني بنا  .ع ترك خوردگي مي گردد، مي باشندآب و پوست خرد شده دانه برنج )سبوس ( که مان ،رس

فل گل را با خاکستر چوب و نمك مخلوط مي کنند تا اندود سفيد رنگ و مقاوم ایجاد شده و همچنين اندود آهك و گچ نيز براي 
 ( 1388 ،)قبادیان.رویه نهایي دیوارها استفاده مي شود

 

   :در ساخت عناصر کالبدی
الوارها )با مقطع چهار تراش یا دایره ( را به  ،در این روش از اجراي دیوارها :دارورچين ،زیگامه ،زگمه اي: انواع دیوار -

ورند تا آ)فاق و زین ( در مي   معموال از قبل آنها را به صورت کام و زبانه .صورت افقي یك در ميان روي هم مي چينند
پنجره به ميزان حداقل  ،در دیوار زگمه اي به علت صعوبت اجرا .(1388 ،گردد. )قبادیاناتصاالت در گوشه ها محكم 

 .سطح طراحي مي شود
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در این روش ابتدا یك قطعه  .: این نوع دیوار داراي مقاومت خوب در برابر زلزله و نيرو هاي جانبي مي باشدنفار ،زگالي -
نال ( قرار گرفته و دو طرف آن چوب هاي عمودي یا  ،در نقش شناژ افقيچوب چهار تراش از نوع درخت آزاد در پایين )

سانتي  15تا  10سپس تخته نسبتا نازك یا چوب موسوم به زگال را به صورت مورب و با فاصله ) .ستون اجرا مي شود
 (1388 ،قبادیان .متر ( در دو سطح داخلي و خارجي به وسيله ميخ به نال و ستون نصب مي نمایند

 

 :انواع پوشش بام
نوعي الياف  :گالي )لي ،متداول ترین بناي سنتي در نواحي جلگه اي است که عنصر اصلي پوشش سقف :ي پوش خانهلگا -

به این ترتيب که تمامي پوشش از جنس لي است و  .گياهي حاشيه مرداب ( و یا کولش )ساقه گياه برنج ( مي باشد
  .تمامي از کولش است بعضي قسمت ها از کولش مي باشد و یا

پس از اجراي سازه  .این پوشش بيشتر در نواحي کوهستاني و کوهپایه اي که به جنگل نزدیك است ساخته مي شود :لته سر
 .از پایين به باال روي زگال ها مي چينند ،که معموال از چوب درخت بلوط یا راش هستند ،سقف چنانكه ذکر شد تخته هاي لت را

 .سنگ مي گذارند ،ل باد روي آن هات تخته ها در مقاببراي حفاظ
در مناطقي از گيالن که امكان توليد سفال موجود است. نصب این پوشش بر روي اسكلت بام منجر به هدایت  :سفالي خانه

هيجان سفال ها در شهرهایي نظير رشت و ال .شكل سفال ها در مناطق مختلف متفاوت مي باشد .باران به ناودان و آبرو مي شود
در حالي که در تالش هر سفال بر سفال قبلي خود هم  .بطوري که درزهاي هم را مي پوشانند ،پشت و روي هم جفت مي شوند

 .عایق حرارتي و صوتي )به دليل چند الیگي ( از مزایاي سفال مي باشد ،زیبایي ،دوام خوب .پوشاني مي کند
 

 ه هاي عملكرديمولف -3-2
از آن جا که مولفه هاي عملكردي در پرتو مولفه کالبدي امكان وقوع مي یابد و نقشي تعيين کننده در شكل دهي به بستر 

 معنایي دارد فضاهاي عملكردي در معماري سنتي گيالن بشرح ذیل معرفي مي گردند: 

تقریبا  وداراي عملكردي چندگانه مي باشد  که ،مهم ترین و پرکاربرد ترین فضاست ،به عنوان فضاي نيمه باز خانه :ايوان 

نشيمن و حتي خواب در تابستان ( در این فضا اتفاق  ،غذاخوري ،انجام کارهاي خانه ،آشپزي :کليه فضاهاي روزمره زندگي )از قبيل
 .خارج امكان پذیر مي سازد ایوان با عرض حداقل دو تا دو و نيم متر در طول ساختمان قرار گرفته و ارتباط اتاق ها را از.مي افتد

ایوان اصلي در جبهه جنوبي ساختمان که نقش نشيمن  .این فضا از دو یا سه طرف باز )که جنوب و شرق در اولویت اند ( مي باشد
ر ناميده ایوان در طبقه باال تال .ارتفاع باالتري دارد ،به خاطر چشم انداز و جریان هواي مطلوب ،را دارد بزرگتر از همه فضاهاست

کوران مطلوب و نسيم  ،که به دليل افزایش ارتفاع و ویژگي هاي خاص خود از نظر منظر و اشراف به محيط اطراف ،مي شود
 (1372 ،بهره برداري متنوعي را براي ساکنين خود به ارمغان مي آورد. )دیبا و یقيني ،مطبوع

به این دليل اتاق ها بازشو و روزنه  .تان مورد استفاده قرار مي گيرندفضاهاي بسته اي هستند که بيشتر در فصل زمس :اتاق ها

در بعضي خانه هاي اعياني  .به طوري که هر اتاق امكان تهویه و ورود هوا از شمال به جنوب و بلعكس را دارد ،،هاي کمي دارند
کاربري اتاق ها در صورت تعداد بيشتر و رفتن به  .اتاق ها مستطيلي و داراي ارسي چوبي با شيشه رنگي در طبقه باال مي باشند

طویله و  ،انبار ،زخانهپآش :ارتفاع مجزا شده و فضاهاي استراحت و نشيمن به طبقه باالیي و طبقه پایين به فضاهاي خدماتي )نظير
  .حمام ( اختصاص مي یابد

حياط خود  .ه ارتباط بين خانه و طبيعت را فراهم مي کندبه عنوان فضاي باز خانه اهميتي به اندازه سایر فضاها داشته ک :حیاط

 ،طویله ،ماري روستایي گيالن است که فضاهاي نيمه بازي جهت انبار محصوالت و فضاهاي نظير چاه آبعبخشي از کالبد م
 (1372 ،ي)دیبا و یقين ... به صورت پراکنده در حياط قرار مي گيرند.مرغداني و فضاهاي نيمه باز و ،آشپزخانه

  :از جمله فضاهاي نيمه باز مذکور عبارتند از

متر از سطح زمين ساخته شده و از چهار طرف باز و با سقفي  5/2تا  5/1اتاقي که بر روي دستك هاي چوبي به ارتفاع  :کتام

 هرمي شكل است.

براي انبار غله و برنج به کار مي  ،باشد بيه کتام ولي کمي بزرگتر و با سقف بلندي به شكل کله قند ميشا کوتي که ی :کندوج

 .رود

 ،)دیبا و یقيني .فضایي جهت انبار محصوالت کشاورزي با دیواره اي از گل و ني و سقف دوشيبه از جنس لي است :تلمبار

1372 ) 
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 در خلق فضاهای عملكردی اقتصادنقش 
هر چه وضعيت  .است ربناهاي روستایي بسيار تاثير گذانوع معيشت و وضعيت اقتصادي و اجتماعي ساکنين در نوع معماري 

خانه افراد متمول همواره داراي تالر و گاهي دو تالر مجزا  .تعداد و تزیينات فضاها بيشتر است ،ابعاد ،مالي و رفاه خانواده باالتر باشد
  .ها فضاهایي در بيرون تشكيل مي شد بخش هایي از فعاليت معيشتي در خانه و به دنبال آن براي برخي فعاليت .بوده است

 

 مولفه هاي معنايي  -3-3
مولفه معنایي بستري کيفي و استعاري است برآمده از خاطرات جمعي و حضور رویدادها و به طور کلي آن دسته از ویژگي هایي 

ست ییك اثر معماري بابراي شناسایي هویت مولفه معنایي کيفيتي هویت مند است و  .که بواسطه آن مكان داراي معنا شده است
)مهدوي نژاد و .گرددبه نقش اجتماعي و فرهنگي و به طور کلي به آثار معنوي بنا نيز توجه  ،عالوه بر جنبه هاي شكلي وفرمي

معماري گيالن همچون معماري سایر مناطق عالوه بر اقليم تاثير زیادي از ویژگي هاي فرهنگي و اجتماعي   (1389 ،همكاران

جغرافياي گيالن تاثير  .دالیل تفاوتهاي نسبي بين دو بنا در یك منطقه با وجود اقليم مشابه گواهي بر این مدعاست .استپذیرفته 

ایر نقاط ایران تفاوت دارد سفرهنگ در گيالن با  .است هعميقي بر تاریخ و خصوصيات اجتماعي مردم و فرهنگ این منطقه گذاشت
فرهنگي برونگرا به وجود آورده است که  ،در واقع جغرافياي این منطقه .رز جغرافيا و اقليم باشدتواند معلول تمایزات با این ميو

اقتصاد معيشتي و باورها  ،نمادها ،برونگرایي ،ویژگي هاي فرهنگي همچون شيوه زندگي .حاصل آن معماري برونگراي گيالن است
 ( 1390 ،و اعتقادات از جمله آنهاست )خاکپور

 

 ای شیوه زندگي موثر بر شكل دهي خانه در گیالن جنبه ه
دوست داشتن  ،نشستن ،خوابيدن ،آشاميدن ،خوردن ،احتياج به تنفس :نيازهاي اساسي عبارتند از:  پاسخ به نيازهاي اساسي

نحوه پاسخ به  .داده مي شودما آنچه در شكل ساخته شده اهميت دارد نوع پاسخي است که از نقطه نظر فرهنگي به این نيازها ا...و
به نظر مي رسد که مردم گيالن ميل به انجام کارها بصورت جمعي داشته اند بنابراین  .این نيازها را فرهنگ مشخص مي کند

 انتقال مي دادند  تالر فعاليت هاي خود را به خصوص در فصول گرم به فضاي ایوان و
فرهنگ  حریم خصوصي که با توجه به برداشت و معناي آن در هر ظیعني حف Intimate محرميت یا :برونگرا یا درونگرا

رفتار و  ،موقعيت اجتماعي یا مقام فرد و احساس ارزش فردي یا داشتن احساس قلمرو ،شرم و حيا ،مساله جنسيت .متفاوت است
مساله محرميت مي دهند تحت تاثير  پاسخي که فرهنگ هاي متفاوت به .نگاه فرد را نسبت به مساله محرميت تغيير مي دهد

کار در مزارع و حضور زن و مرد در کنار هم  ،در گيالن .(1388 ،. تغيير مي کند )راپاپورت.تربيت و ،ميزان آگاهي ،روابط اجتماعي
برونگرایي  .نه دید داردکامال به محيط خارج از خا هاین قلمرو را دستخوش تغيير کرده است و به ایجاد فضاهایي نيمه باز انجاميده ک

 .موقعيت منطقه نيست بلكه عوامل اجتماعي و فرهنگي نيز فاکتورهاي مهم هستند و تاثير اقليم لدر گيالن تنها حاص
منزلت تالر نيز  .خانه هایي که در جلگه گيالن ساخته مي شوند همچون درختان مرتفع تابع یك طرح چند طبقه است :نمادها

هاي مجاور که تالر غالبا رو ناین فضاي آزاد نسخه بدلي است به مقياس بسيار کوچك از کوهستا .بررسي است از نظر نمادي قابل
در بعضي خانه ها از شكل درخت براي تزیين نرده هاي تالر و نماي خانه ها استفاده شده است و این بدليل  .به آن ساخته مي شود

غالبا شكل درخت سرو دیده مي شود که درختي کهن و کيهاني است و  .منزلتي است که درخت در آیين ها و رسوم این مردم دارد
 .(1370،هژ)برمبر.شاید تا به امروز دوام یافته است ،اید مردم شكل داده استبازنمود آن در گيالن که دنياي گياهان به آداب و عق

 ،تكرار خطوط عمودي ستون هاي ایوانها .خطوط نرده ها و ستونها با طبيعت اطراف هم آغوش شده است ،فضاهاي نيمه باز ایوان
 (1389،ميراث معماري روستایي گيالن ،)خانه موسوي .تكرار فرم تنه درختان در اطراف بنا را تداعي مي کند

براي مثال زماني که به  .خانه روستایي لبریز از نشانه هاي آیيني و مراسم سنتي و فرهنگ بومي منطقه است :آداب و رسوم
ف .. که در جریان زندگي ساکنان خانه که در فضاهاي مختل.مراسم عروسي و سنتهاي خاکسپاري و ،شن هاي نوروزيجآیين ها و 

درك صحيح از  .مي توانيم به تحليل جامعي از دالیل شكل گيري فضاهاي خانه دست پيدا کنيم ،جریان داشته است را بشناسيم
ار و وسایل مورد نياز زاب ،تعداد شرکت کنندگان ،ابعاد و کيفيات فضاها نيز بستگي به شناخت دقيق نحوه برگزاري این مراسم و آیين

( مراسم هاي گوناگوني در فضاي ایوان و تالر برگزار مي شود و این 1389،ميراث معماري روستایي گيالن ،)خانه موسوي .دارد
موضوع به دليل ارتباط بصري مناسبي است که با فضاي بيرون برقرار است و مي تواند شرایط مناسبي براي ارتباط با ميهمانان 

 (2)جدول (.1377 ،)پاینده لنگرودي .ایجاد کند
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 ماخذ )نگارنده ( ،( شناخت مولفه های کیفي معماری سنتي گیالن2ل )جدو
الگو های 

 کیفیت بخش

معماری  شاخص های

 سنتي گیالن
 توضیحات

 مولفه کالبدي

 فرم
امتداد سقف تا زمين در  ،سقف شيبدار و چتري در جبهه غرب و شمال غربي ،متاثر از اقليم

 فاکن جبهه شمالي و غربي منجر به ایجاد فضاي

 قرارگيري توده )اتاق( در الیه دوم، قرارگيري فضاي ایوان دورتادور بنا بشكل غالمگرد توده و فضا

شكل )الگوي توزیع و 
 چيدمان فضا (

افزایش اتاق  ،الگوي تك اتاقه با ایوان ،بشكل خطي در امتداد شرقي غربي ،برپایه مدول مربع
 به همراه تالر یك طرفه یا چند طرفهگسترش در ارتقاع  ،همراه با ایوان

 الگوي ارتباط کالبدي

 اهميت از پایين به باال: طبقه باال تر شرایط مطلوب تهویه و رطوبت کمتر

 احاطه کردن اتاق توسط ایوان :اهميت از برون به درون

 تفكيك فضاي تميز و کثيف :اهميت از جلو به پشت

عناصر سازه اي )الگوي 
 (ساخت 

 :جلگه مرکزي ،کرسي چيني سنگي :در جلگه غربي ،باج بنه یا شكيلي :در جلگه شرقي :پي
 سكت چاه

 ستون هاي چوبي :دیوار 

 واشان و ساخت خرپاچوبي :سقف

 خشت و سفال ،سنگ ،کولش و گالي ،چوب مصالح

 عناصر کالبدي در ساخت

 انواع دیوار
 ورچينرزیگامه و دا ،زگمه اي

 نفار ،زگالي

 انواع سقف

 گالي پوش

 لته سر

 سفالي خانه

 مولفه عملكردي

ایجاد فضاهاي 
عملكردي متاثر از اقليم 

 و ارتباط با طبيعت

و امكان تهویه در جبهه شمال و جنوب  ،کاهش ایجاد بازشو و روزنه :اتاق :فضاي بسته
 برعكس

 فضاي نيمه باز

عملكرد  ،مهم ترین و پرکاربردترین فضا :ایوان
 از دو یا سه طرف باز ،چندگانه

سقف هرمي  ،محل انبار غله و برنج :کتام و کندوج
 شكل و برپایه ستو نهاي چوبي

 محل انبار محصوالت کشاورزي :تلمبار

 جز کالبد معماري بافت ،ارتباط بين خانه و طبيعت :حياط :فضاي باز

نقش اقتصاد و شيوه 
معيشت در ایجاد 
 فضاهاي عملكردي

نوع معيشت و  ،نوع معيشت در ایجاد فضاهاي عملكردي متناسب با شيوه زندگي و امرار معاش
 تاثير ميزان درامد در تعداد و نوع فضاهاي عملكردي

مولفه هاي 
 معنایي

 تاثير جغرافيا بر تاریخ و هویت اجتماعي گيالن هویت

عوامل فرهنگي و 
 اجتماعي

 تمایزات جغرافيایي موثر بر فرهنگ متفاوت گيالن و ایجاد فرهنگ برونگرا

شيوه هاي زندگي موثر 
 بر شكل گيري فضا

 

: تمایل جامعه به فضاهاي جمعي و پيوستگي با طبيعت در برطرف پاسخ به نيازهاي اساسي
 نمودن نيازهاي اساسي

یين هاو آمنزلت درخت در  ،: حضور درختان مرتفع و طرح چند طبقه اي بناهاي سنتينمادها
حضور فضاهاي نيمه باز و ستو نهاي عمودي و نرده  ،باورهاي مردم و استفاده از آن در تزیينات

 در هماهنگي با تنه مرتفع درختان

تغيير در ابعاد فضا و کيفيت  ،: بدليل شكل خاص فرهنگ در برگزاري مراسم هاآداب و رسوم
 هاي موجود آن

 

 تاثیر اقلیم بر معماری گیالن
عامل اصلي  ،ویژگي هاي اقليمي خاص منطقه که از مهم ترین آنها مي توان بارندگي دائمي و رطوبت نسبي باال را ذکر کرد

بكارگيري جریان  ،از بهترین روش هاي اقليمي جهت تنظيم شرایط محيطي در این منطقه .شكل گيري معماري منطقه مي باشد
به منظور استفاده از بادهاي مطلوب شرقي  ،جهت گيري ساختمان ها در این منطقه.اشدهوا و باد جهت تهویه هواي ساختمان مي ب
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 –در راستاي شرقي  ،و شمال شرقي در تابستان و کاهش اثر بادهاي نامطلوب شمال غربي و همچنين بهره گيري از نور مطلوب
امكان  ،زیاد هوا تدليل نزدیكي به دریا و همچنين رطوببه  ،با توجه به باال بودن آب هاي سطحي در این منطقه. غربي مي باشد

نفوذ رطوبت از سطح زمين به کف ساختمان وجود دارد لذا براي جلوگيري از نفوذ رطوبت از این طریق به بنا ارتفاع ساختمان باالتر 
 .( 1372 ،دیبا و یقيني)از سطح زمين اجرا مي شود

 

 روش تحقيق  -4
وهش از ژاز آنجایي که وجوه مدنظر این پ .اربردي است و از نظر ماهيت روش توصيفي استتحقيق حاضر از نظر هدف ک

 ،از روش توصيفي براي تعریف و روش تحليلي براي ارزیابي آن ها کنار هم بهره گرفته شد ،قابل اندازه گيري نيستند ،مفاهيم اصلي
در نهایت با استنتاج با توجه به تفكيك مولفه هاي کيفيت بخشي الگو در بخش بررسي نمونه موردي تنها مولفه کالبدي بررسي و 

 (1تصویر ) .پيشنهاداتي منطبق بر استانداردها ارائه مي شود ،در بخش کالبد ي کيفياز این داده ها
 

 
 : ساختار تحقیق1تصوير 

 

 الگو هاي بومي الهيجان به عنوان نمونه موردي تحليل -5

 نحوه بررسي معماري خانه هاي الهيجان -5-1
شناخت معماري خانه هاي الهيجان با توجه به نظام قواعد و الگو هاي طراحي بكار رفته در ساختار کالبدي در این قسمت 

و مشخص است بنابراین از طریق مطالعه  در این معماري دایره عناصر کالبدي کم و بيش محدودصورت گرفته است. بناها 
  .مجموعه اي از آثار به جا مانده مي توان الگو هاي مشترك را شناسایي و از طریق آن هنجارهاي طراحي را استنباط نمود

 

 استقرار و جهت گيري خانه هقاعد -5-2
و جهت گيري ابنيه در  رارتقنگاهي به عكس هاي هوایي الهيجان مالحظه مي شود که در گذشته نظم خاصي در نحوه اس با

عوامل مختلفي در این جهت گيري سهيم بوده از آنجمله مالحظات اقليمي چون تاثير باد و  .شهري حاکم بوده استاین بافت 
جنوب بدليل برخورداري از آفتاب داراي ایوان هاي بلندي است و شمال و شرق و  .جهت غرب بخاطر باران و باد بسته است".آفتاب
 .(1374،)صارمي و گل اميني "تا اندازه اي باز است تا جریان هوا در فضاهاي داخلي ایجاد شود جنوب

 درجه نسبت به امتداد شمال جهت گيري مي 30جنوب غربي با چرخش حدودا  –اکثر خانه ها در امتداد محور شمال شرقي 
مي گرفتند.)جهت گيري رو به قبله=رون  رارراستاي قبله ق شدند. جهت گيري مذبور به این معنا بوده که خانه هاي شهر تقریبا در
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در برخي موارد اگر امكان جهت گيري به سمت  .بنابراین بهترین جهت براي رو کردن خانه ها جهت مشرق بوده است راسته (
 .گرفته است این جهت گيري رو به شمال جهت برخورداري از بادهاي مطلوب شمالي جهت تهویه صورت مي ،شرق ممكن نبوده

و محروم بودن از تابش آفتاب جهت گيري رو به جنوب به علت عدم برخورداري از بادهاي مطلوب شمال و شمال شرقي 
جهت گيري رو به غرب نيز بدليل مزاحمت باد سرد و کج  صبحگاهي و نفوذ باد نامطلوب جنوب به درون خانه مردود بوده است.

بعد از ظهر تابستان و عدم برخورداري از بادهاي مطلوب شمال و شمال غرب چندان مورد توجه  آفتاب داغ ،باران غربي در زمستان
 نبوده است.

 

 با توجه به جهت گيري هاي مطلوب الگو هاي طراحي خانه -5-3
 مرکزي (  اطحي ي)الگو.ساخته شود سایت چهار طرفبنا در 

 .ساخته شودسایت سه طرف 

 شكل( Lو الگوي  11)الگوي شكل  .ساخته شود سایت دو طرف

 ،پرهيز از ایجاد مزاحمت براي همسایه ،درون گرایي و امنيت ،شكل Lو الگوي  11عوامل موثر در انتخاب الگوي شكل 
 (2)تصویر بوده است. حل مسائل داخلي پالن ،ریزش برف

ترتيب بوده که مطلوب ترین جهت مشرق و بعد از آن شمال بوده  نهاي جغرافيایي بدیت بنابراین الگوي ارزش گذاري جه
 (1399،)پوراحمدياست.

 

 
 الگوهای طراحي سايت با توجه به نوع چینش ساختمان در آن :(2تصوير )

 

 : )ارتباط با معبر(ارتباط خانه با همجواری ها
  .بررسي قواعد شكل دهنده به این ارتباط حاکي از تامين درون گرایي بنا بوده است

ميزان مكشوف بودن درون خانه از معبر و شدت مجزا سازي فضاهاي عمومي و خصومي  -1 :عوامل موثر بر درون گرایي
( .عامل تعيين کننده است ،درون خانه )وضعيت حصار زمين و ميزان بازشو ها در جداره خارجي بنا و نحوه ساماندهي فضایي خانه

 ينات و آرایش رو به معبر ئميزان تز -2
درونگراي قلعه  -4درونگرا    -3نيمه درونگرا   -2نيمه برونگرا    -1:ن گرایي قابل بحث خواهد بودنوع خانه با توجه به درو 4

 اي
تزیينات در  ،داراي بازشو هاي متعدد ساده در و پنجره رو به معبر ،: شباهت زیادي به خانه هاي روستایي دارندنيمه برونگرا

  .تایي بلندتر ولي داراي حياط اختصاصي استدیوارهاي آن نسبت به خانه هاي روس ،سطح نازل
تزئينات این اتاق بصورت  ،ك اتاق در قسمت فوقاتي دروازهیر حد رو به معبر نماسازي نمي شود مگر ددیواره  :نيمه درونگرا

بالكن و ارسي  .اضافه شدن بالكن و بام پيش آمده به این فضا تكميل الگوي برونگرایي است .پنجره هاي ارسي و یا ساده است
 .محسوب مي شود بعنوان عنصر تزئيني

دليل آن عالوه بر یك نياز فرهنگي در  ،بعنوان معماري تدافعي نام دارنداست که ترین نوع خانه هاي الهيجان لمتداو :درونگرا
 .مي تواند جنبه امنيتي و دفاعي هم داشته باشد ،درون بنا يتامين حریم خصوص

حداقل دیوار بازشو و دیوارهاي  .گرایي بشكل دیوار قلعه بوده که چندین همسایگي را در بر داشته استنمونه خاص این درون
 .مشخصه اصلي آن خواهد بود بلند و یكنواخت و عاري از هر گونه تزئين
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از لحاظ نظامي و حكومتي مطرح شدند و به نظر مي رسد که متعلق به افراد صاحب منصب بوده این گونه  :درونگراي قلعه اي
بيشترین درونگرایي را دارد و ارتباط بصري با بيرون  خانه درآن متصل به هيچ دیواري نيست و بنا در مرکز حياط قرار دارد. .است
 (1399،)پوراحمدي ندارد.

 

  قواعد طراحي در چارچوب پالك
 ،وضعيت بازشو ها ،بام شيبدار با پيش آمدگي از هر طرف ،کاربرد ایوان و تالر ،ایجاد پالن خطي و کم عمق :راحي پالنط

 .در نوع چينش فضاي خانه مي باشد رل تاثير گذامتامين سایه و مقابله با رطوبت از جمله عوا ،اهميت تامين کوران طبيعي
  :الگوي کلي چينش ساختمان

 :فضایي خانه -کالبدي عناصر
  .ه مي شوندتساختمان یا ساختمان هایي که در یك یا چند طرف ساخ -1 
 و مطبخ و دسشویي بارانداز :فضاهاي خدماتي -2
 چاه آب و سردر ورودي ،حوض ،حياط و باغچه :فضاهاي باز -3

گرفته  مي رقراو نما رو به شرق ت غرب زمين بنابراین بنا در سم ،به شرق بوده بهترین جهت گيري رو :مكان یابي فضاها
فضاهاي خدماتي دور از ساختمان اصلي و بواسطه همين فضاها عرصه خصوصي تر و محرميت تامين مي شده است.  .است

 (1399،)پوراحمدي
تعدادي اتاق پهلو به پهلو همراه با  .شود اتاق ناميده مي-الگوي اوليه حاکم بر پالن خانه ها الگوي ایوان :ساختار کلي پالن

دسترسي اتاق ها عالوه بر ایوان از طریق درهاي داخلي که بهم وصل بوده صورت مي گرفته  ،یك ایوان سرتاسري در جلوي آنها

  .ناميده مي شود "الگوخطي"اتاق امروزه –الگوي ایوان  .است
داراي ارتفاع بيشتري و هاي مربوطه طبقه دوم مهم تر و با ارزش تر از طبقه اول ربه لحاظ هنجا :سازماندهي فضا در طبقات

اتاق مهمان در مهم ترین محور بصري نما یعني  .بوده و اتاق مهمان همراه با پنجره هاي ارسي در آن مكانيابي مي شده است
 ن قرار مي گرفته است.امحور تقارن بنا و نزدیكترین محل نسبت به پلك

بوده که معموال  7*5یا5*3یا4*3یا3*2ي با تناسبات طول وعرض تقریبي يلمتداولترین شكل اتاق مستط :و اندازه اتاق هاابعاد 
 .با تعداد تاقچه تعریف شده در آن ضلع منعكس مي گردیده است

ي خانه ایفا مي اچه عالوه بر محل نگهداري تجهيزات زندگي نقش مهمي در اجراي سيستم سازه قتا :نقش تاقچه در اتاق
وهاي جانبي از جمله رنمود بطوریكه با کم کردن جرم ساختمان بویژه در طبقه باالیي تاثير به سزایي در مقاومت بنا در مقابل ني

 .عالوه بر آن تاقچه بندي بعنوان عامل اصلي تعيين نظم فضایي در طراحي داخلي عمل مي نموده است .زلزله داشته است
دن يجایي براي خواب ود به اتاقها آمرفت و  محلتر شبي :ه نوع ایوان و تالر قابل بحث بوده نخست ایوان باریكس :ایوان و تالر

وده و این الگو بيشتردر طبقات همكف خانه بن به اندازه یكي از اتاق ها آایوان عميق نيز که عمق  .در شب در فصل گرما بوده است
هر گاه  .ایوان عميق دو ستوني که برگرفته از ایوان عمارت هاي دیواني پایتخت بوده استهاي دو طبقه لحاظ مي شده و الگوي 

ایوان باریك در چند ضلع امتداد داشته و بهم متصل بوده به آن غالمگردش مي گفتند که بيشتر در جبهه شمالي و غربي و جنوبي 
 اجرا مي گردیده است.

نه مي گفتند هر گاه این بالكن در ضلع جانبي ساختمان قرار مي گرفته به آن پوشته در اصطالح محلي به آن تالر یا دام :بالكن
این بالكن بيشتر در  .بالكن ميتواند در نماي اصلي یاجانبي یا رو به حياط قرار گيرد .مي گفتند "ایوان-پهلو"دامنه یا به اصطالح 
 و نيمه برونگرا مشاهده گردیده است. الگوهاي نيمه درونگرا

این عنصر به سه شكل در فضاي خانه تعریف شده است پله داخلي که بيشتر مشخصات یك فضاي خدماتي و کاربردي را  :هپل
 .ن دسترسي بگيرندآمعموال در محور مرکزي پالن بطوریكه دو اتاق در طبقه باال از  ،دارد و بشكل یك پله مارپيچ با فضاي حداقل

 نيز قابل تعریف است.له حياط به تراز روي کرسي در طبقه همكف پله ارتباطي تالر با طبقه همكف و پ
يبه متقارن شاز هندسه ساده در بام بشكل مستطيلي چهار  ،پوشش بام با سفال بوده که بخاطر خصوصيات اجرایي سفال :بام

شده است.ساختار اجرایي سفال هم به گونه اي بوده که به زیرسازي چوبي خود هيچ گونه گير و اتصالي ندارد و صرفا  ياستفاده م
اجراي شيب چهار طرفه امكان کالف شدن سفالهاي واقع در هر لبه را فراهم مي کند.  معموال  .بواسطه وزن روي آن ثابت مي ماند

نكته مهم در طراحي بام جهت گيري لوجنك بوده که  ت سفالها از آجر استفاده مي کردند.ل تقاطع سطوح جهت تثبيحدر لبه ها و م
هت پشت به نماي اصلي جمتاثر از جهت مناسب مي باشد و در بيشتر موارد اگر چه جهت گيري بنا رو به جنوب بوده اما لوجنك در 

 .د نامطلوب و گرم جنوبي و جلوگيري از حریق بوده باشدرسد بدليل فرار از مزاحمت با ه و به نظر ميتگرف رل قرااو رو به شم
تزئينات بام بيشتر در قسمت دامنه تمرکز داشته و پيش آمدگي هاي چوبي پله اي یا سرشيرهاي دو پشته و سه پشته و انواع 

 قرنيز چوبي در لبه بام اجرا گردیده است.
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ق افتاده ليكن تقارن هاي جزیي را مي توان یك ویژگي طراحي نماي کل ساختمان به صورت متقارن خيلي کم اتفا :نما
 ،)پوراحمدي .کل نما مي باشد زي کوچكتر اسمقياس کاربرد تقارن در نماسازي معموال مقيا .محوري در طراحي نما محسوب نمود

1399) 
 

 نتيجه گيري  -5 
خانه هاي الهيجان بر اساس رجوع به  در پژوهش حاضر تالش گردید تا قواعد و الگو هاي کالبدي شكل دهنده به معماري

چكيده اي از قواعد و الگو هاي معماري بكار  (3)نمونه هاي باقي مانده و یا منابع مرتبط شناسایي و طبقه بندي گردد. در جدول
نوان خط و مشي ها بعرفته در این نمونه ها ارائه گردیده که با استناد به آن مي توان در راستاي بازآفریني و بكارگيري این الگو

 .طراحي هاي جدید بهره جست
 

 (نگارنده :)ماخذ قواعد و الگو های کالبدی بكار رفته در خانه های بومي الهیجان :(3جدول )

 الگوی بكار گرفته شده  عنوان  سطح

 غرب و جنوب  ،شمال ،جهت مشرق :در بافت ترتيب مطلوبيت جهت قرارگيري بنا نسبت ساختمان با محيط کالن 1سطح 

 درونگراي قلعه اي ،درونگرا ،نيمه برونگرا، نيمه درونگرا :ارگونه ارتباط خانه و معبرهچ نسبت بنا با معبر مجاور 2سطح 

 3سطح 

 استقرار بنا در سایت
بنا به شكل هااي مختلاف در جبهاه هااي  ،با توجه به جهت گيري هاي مطلوب بيان شده

 ،ساه طرفاه ،مختلف از سایت استقرار یافته و بشكل الگو هاي چهار طرفه یا حياط مرکازي
 شكل  Lو یا الگوي  11دوطرفه با الگوي بشكل 

 ارتباطات دروني بنا

 امروزي الگوي خطيایوان الگوي پایه با نام –الگوي اتاق  -
 ساماندهي فضا در طبقات با الویت و اهميت بنا در طبقه دوم  -
 وجود فضاهاي نيمه باز تالر بالكن و ایوان و غالمگردش -
 قرار گيري اتاق مهمان )پذیرایي ( در محور تقارن پالن به لحاظ اهميت مكاني -

 فضایي بنا–عناصر کالبدي 
 ،حوض و چاه آب ،دروازه :ناصر محوطه شاملع  –بام  –پله –ایوان یا بالكن و تالر  –اتاق 
 حياط

 نما
تقارن جزئي از ویژگي هاي محوري طراحي نما وليكن کل نما کمتر متقارن طراحاي ماي  -

 شود
 استفاده از بازشوهاي نفيس در بخش هاي مهم خانه - 

 
 :نبه الگو هاي ارائه شده مي توادر طراحي هاي جدید با توجه 

.( در هرمنطقه از .بارندگي و جبهه هاي باران خور و ،ميزان رطوبت ،توجه به مالحظات اقليمي )نوع وزش باد -
 گيالن با توجه به تقسيمات جغرافيایي 

 استفاده از مصالح بومي در بخش هاي کالبدي طراحي هاي جدید  -

ایجاد شكنج در جبهه که باد  ،گيري راه حل هاي سنتي در ایجاد کوران هوا و تهویه طبيعي نظير ساخت ایوانبكار -
 مي وزد جهت ایجاد مكش و هدایت به داخل ساختمان 

عناصر غالب معماري سنتي در طراحي هاي جدید بگونه اي که همان عملكرد و معنا را بتواند ایفا کند استفاده از  -
 درون و برون متناسب و ارتباط ایوان و بالكن در بنا  ،پلكاننظير ساخت 

 استفاده از راهكارهاي طراحي سنتي در ایجاد فضاهاي عملكردي بناهاي جدید  -

 نشانه هاي هویتي و مولفه هاي معنایي معماري بومي در طراحي هاي جدید ظ حف -
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 معماری سبزفصلنامه 
 ، جلد یک1400پاییز  (،26)پیاپی:  4سال هفتم، شماره 

 
 

 

 جویی های نوری راهکاری برای صرفهلوله

 هادر مصرف انرژی ساختمان

     

 2فاطمه مظفری قادیکالئی، *1فرناز صیامیان
 19/06/1400تاریخ دریافت:  

 27/07/1400تاریخ پذیرش: 
 

  84960کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

تری رود. این عامل ضمن حفظ سالمتی شرایط مطلوبمیترین نیازهای جسمی و روانی انسان به شمار نور روز از اساسی
به پتانسیل بسیار زیاد ایران در تواند باعث ایجاد آسایش و افزایش بازدهی شود. باتوجهسازد و میرا برای افراد فراهم می

ت که با معرفی درصد از این پتانسیل استفاده شده است بنابراین ضروری اس 0.2زمینه تابش نور خورشید متأسفانه تنها 
های جدید در این زمینه و تحقیقات بیشتر از این پتانسیل بسیار بیشتر استفاده شود. در این مقاله به معرفی تکنولوژی

جویی در مصرف انرژی پرداخته عنوان راهکاری برای استفاده از انرژی رایگان خورشید و در نتیجه صرفههای نوری بهلوله
ها نشان داده شده است. ابتدا لوله نوری های این لولهها و نوآوریمنابع مختلف پیشرفت شده است. همچنین با مرور

ها صحبت های آنهای نوری و ویژگیهای انتقال نور، انواع لولهها و انواع سیستمتعریف شد سپس در مورد ساختار لوله
های نوری عالوه بر ای انجام شد. لولهقایسههای نورگیر سقفی مهای نوری و پنجرهشده است. در انتها هم بین لوله

ها کنندگان نیز کمک کرده است. به دلیل مزایای زیاد این لولهکاهش مصرف انرژی، به سالمت روحی و جسمی استفاده
ها در آینده جایگزین مناسبی نسبت به تأمین روشنایی مصنوعی خواهند ها، این لولهدر بهبود مصرف انرژی در ساختمان

 .بود

 

 

 تجدیدپذیر. هایانرژی انرژی خورشیدی، جویی در مصرف انرژی،صرفه نور طبیعی، لوله نوری، یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
های اخیر، کشورهای جهان را بر آن داشته که با مسائل مرتبط با انرژی، برخوردی متفاوت کنند که بحران انرژی در سال

جویی در صرفهمنظور کاهش و های تجدیدپذیر و برای مثال انرژی خورشیدی بههای فسیلی با انرژیبین، جایگزینی انرژیدراین
مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آالینده با استقبال فراوانی روبرو گردیده است )شیروی و 

وری جویی در منابع، بهرههای سبز دربردارنده طراحی پایدار )صرفهمسیرهای فعلی معماری به سمت ساختمان (.1395همکاران، 
های سالم برای افراد )کیفیت هوا، مواد غیرسمی و سالمت های تجدیدپذیر و غیره( و محیطال، انرژیانرژی، طراحی غیرفع

باشد؛ بنابراین، یکی از اصول معماری سبز افزایش استفاده از نور طبیعی برای روشنایی، برای کاهش وابستگی به برق ساکنین( می
سوم از مصرف انرژی (. امروزه در حدود یک2018، 1باشد )شارماان میبرای روشنایی، در نتیجه کاهش مصرف کلی انرژی ساختم

کنندگان انرژی الکتریکی در های تأمین روشنایی از عمده مصرفباشد که سیستمالکتریکی مربوط به بخش تجاری و خانگی می
شوند که همین ا در ساختمان میهای روشنایی الکتریکی عالوه بر مصرف انرژی، باعث تولید گرمباشند. سیستمها میاین بخش

رو صنعت روشنایی نیز در پی شود. ازاینهای تهویه مطبوع ساختمان میامر موجب کاهش بازده و افزایش مصرف در سیستم
عنوان یک منبع زیست، به استفاده بیشتر از نور خورشید بهرساندن میزان تخریب در محیطحداقلکاهش میزان مصرف انرژی و به

ها و فضاهای موردنظر های گوناگونی جهت انتقال نور طبیعی به داخل ساختمانارزان و در دسترس روی آورده است. سیستمانرژی 
مثال عنوانشوند. بهشدن محیط نیز میها به دلیل انتقال مستقیم نور خورشید سبب گرموجود داشته که تعداد زیادی از این سیستم

شدن فضای داخلی در حال این امر باعث گرمشود. اما درعینباعث بیشتر شدن روشنایی محیط می تر،های بزرگاستفاده از پنجره
های جدید که روشنایی بیشتری نسبت رو، برای رفع این مشکل، فناوریشود. ازاینتابستان و همچنین اتالف انرژی در زمستان می

هایی از ها در قسمترند، مطرح شده است. همچنین این فناوریتنهایی( داهای معمول )همانند استفاده از پنجره بهبه روش
استفاده بوده و باعث کاهش مصرف برق شده و محیطی ساختمان که به دلیل موقعیتشان دسترسی به نور طبیعی ندارند نیز قابل

 (.1394کنند )توکلی، تر را برای افراد ساختمان فراهم میسالم

ای واقع شده که به لحاظ دریافت درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه 40تا  25کشور ایران در بین مدارهای 
 2200تا  1800ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین رده

است که البته باالتر از میزان متوسط جهانی است. ایران کشوری آفتابی است و  ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شدهکیلووات
روز آفتابی دارد و پتانسیل باالیی جهت  300از نظر مقدار دریافت تابش نور خورشید در شمار بهترین کشورها قرار دارد که حدود 

درصد از میزان برق مصرفی در  30ر بخش خانگی (. در ایران د1: 1395دریافت انرژی خورشیدی را دارد )شیروی و همکاران، 
 رسد. درصد می 19شود و در بخش صنعتی این نرخ به درصد از انرژی صرف روشنایی می 25زمینه روشنایی است در بخش اداری 

 

 روش انجام کار -2
ت مرتبط با موضوع در باشد. برای جستجوی مقاالای میآوری اطالعات کتابخانهصورت توصیفی و روش جمعشیوه تحقیق به

(، پایگاه مرجع دانش SID، پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )Science direct ،Sage ،Elsevierهای پایگاه
(CIVILICAپایگاه مرجع تخصصی نور، شبکه پژوهشگران ایرانی و نشریه انرژی ایران و سایت ،)3و ولوکس 2های سوالتیوب 

ها از کلمات کلیدی لوله نوری، تونل نوری عات هستند، جستجو انجام داده شد. در جستجو در پایگاهکه تولیدکنندگان این قط
استفاده شد. این مقاله از مطالعه مقاالت و  Natural lightو  Light Pipe ،Solar light tubeخورشیدی، لوله خورشیدی، 

  آمده است.دستها بهبندی نتایج و مطالب آنبندی و دستهجمع
 

 لوله نوری -3
های نوری ساختارهای فیزیکی به کار برده شده برای انتقال یا توزیع روشنایی طبیعی یا مصنوعی برای های نوری یا میلهلوله

های ای، میلهکننده لولههای روشنها اغلب وسیلهبرهای نوری هستند و همچنین آنهایی از موجاهداف نورافشانی هستند و نمونه
طورکلی، یک میله نوری یا لوله نوری برای انتقال نور به مکان شوند. بههای روشنی نیز نامیده میبردهای آفتاب یا میلهآفتاب، 

 Solatubeتوسط  1986این ایده در سال  (.2014و همکاران،  4شود )دیترساندن اتالف نور استفاده میحداقلدیگری و به

International Australia  ثبت رسید. این سیستم برای استفاده گسترده مسکونی و تجاری به بازار عرضه شده  کشف شد و به
                                                           
1 Sharma 
2 Solatube 

3 Velux 

4 Date 
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پنجره »، «لوله نوری»، «میله نوری»، «لوله خورشیدی»های مختلف مانند: کننده در بازار تحت نامهای روشناست. دیگر محصول
 (.2020و همکاران،  1وجود دارند )مالت دیمور« تونل خورشیدی»و « ایسقفی لوله

گیرد. ترین منابع انرژی تجدیدپذیر است که در علم نور روز و فناوری نور روز مورداستفاده قرار میلوله نوری یکی از کلیدی
وری و پایداری انرژی است. یک وسیله روشنایی روز بسیار مفید است که به نور طبیعی لوله نوری یک اختراع انقالبی برای بهره

کند که در نهایت باعث کاهش انتشار ی داخلی محیط شود و بنابراین، نیاز به نور مصنوعی را جایگزین میدهد وارد فضااجازه می

2CO فرستند بدون کننده نور، نور مستقیم و پراکنده خورشید را به فضای داخلی اتاق میهای هدایتشود. سیستمدر محیط می
های نوری یک راه بسیار ساده لوله (.2006، 3از حد وجود داشته باشد )هانسنشدن بیش و گرم 2اینکه اثرات ثانویه مانند چشم زدگی

کند، سپس توسط باشد. نور خورشید از یک گنبد پالستیکی شفاف عبور میبرای انتقال نور طبیعی روز به داخل ساختمان می
باعث انعکاس نور طبیعی و رایگان (. سطح صیقلی 1شود )شکل های نوری که دارای سطح صاف و صیقلی هستند هدایت میلوله

های نور شود. لولهصورت یکنواخت پخش میشود. در داخل اتاق نور از طریق یک وسیله نیمه شفاف بهآمده از خورشید میدستبه
جایگزین شده توانند با نور مصنوعی ها میباشند. آننور هستند بسیار مؤثر میهایی از ساختمان که کمبرای انتقال نور روز به بخش

توانند تمام های نور میای کاهش دهند. در بسیاری از موارد لولهمالحظهو مصرف سالیانه انرژی یک ساختمان را به طور قابل
روشنایی یک فضای داخلی را فراهم کنند. نور روز کیفیت بهتری از نور تولید شده توسط انرژی الکتریکی دارد و برای 

است و همچنین انرژی مورداستفاده در لوله نور رایگان است. این سیستم روشنایی فاقد الکتریسیته و  کنندگان سودمندتردریافت
با باشد و ایمنی صددرصد دررابطههای مخرب و الکترومغناطیسی و یونیزه کننده میتشعشعات فرابنفش و فروسرخ و تمام مؤلفه

تواند نحوه کند. لوله نوری یک فناوری پایدار است که می.. فراهم میگرفتگی و .عوامل خطرآفرین مانند انفجار و حریق و برق
های وسیع برای ورود بیشتر نور روز به هسته ها را در آینده تغییر دهد. ممکن است نیازی به داشتن شیشهطراحی ساختمان

های مثال ادارات، مدارس، خانهعنوانکننده نباشد. چندین نوع ساختمان )بهها و مقابله با اثرات افزایش بارهای خنکساختمان
توانند از این فناوری که از انرژی مستقیم خورشید بدون هیچ هزینه عملیاتی با میزان روشنایی باالی ها( میسالمندان، بیمارستان

 (. 2014، 4نور طبیعی استفاده کنند )بلتران

 
 لوله نوری -1شکل 

 

 ساختار لوله نوری -4
 خورشید را نور کندانسور یک طریق از تواندباشند. نوع فعال میمی 6و غیرفعال 5فعال نوع دو دارای خورشیدی نوری هایلوله

 در .شودمی ها استفادهساختمان در ندرتبه کندانسور باالی قیمت به دلیل خورشیدی نوری هایلوله از نوع این .آوری کندجمع

 صورتبه و نور است شده فیکس یک لوله با خارجی نور کنندهجمع آن در شود کهمی دهغیرفعال استفا نوع از بیشتر روشنایی زمینه

ها شامل این لوله (. اجزای اصلی1391نژاد، شود )اسحاقی و ابراهیمیمی پخش سطح روی بر و حرکت کرده لوله در مثلثی
 های زیر است:قسمت

گیرد و نور از طریق این ورودی به بام قرار میکننده نور خورشید( که بر روی پشتپنل ورودی نور به داخل لوله )جمع .1
مسطح یا گنبدی شکل  تواند شکلشود. پوشش قسمت ورودی نور از جنس شیشه است که میداخل لوله وارد می

 داشته باشد. 

 ی زیرین، هادهنده نور به طبقههای انتقاللوله .2
شود تا نور را قبل از ورود به ساختمان تاحدامکان پخش کند کنندة نور که به شکل یک دیفیوزر طراحی میپخش .3

 (.2( )شکل 1394)توکلی، 

                                                           
1  Malet-Damour 

2  Glare 

3  Hansen 

4  Beltran 

5  Active 

6  Passive 
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 کلکتورهاانواع  -4-1
کننده نور خورشید هستند که در باالترین قسمت کلکتورها همان جمع

 شوند:گیرند و به دو نوع فعال و غیرفعال تقسیم میلوله نوری قرار می

: کلکتورهایی هستند که هیچ قسمت 1الف( کلکتورهای غیرفعال
جهت ثابت هستند )موسوی ترشیزی و متحرکی ندارند و دارای یک

 (1391ابراهیمی، 
: کلکتورهایی هستند که از یک سیستم فعال 2ب( کلکتورهای فعال

کنند )موسوی ترشیزی و کردن مسیر خورشید استفاده میبرای دنبال
 (1391ابراهیمی، 

 
 یساختار لوله نور -2شکل 

  
 فعال یانواع کلکتورها -2مودار ن رفعالیغ یانواع کلکتورها -1نمودار 

 
کند و گرمای ناشی از تابش خورشید را به خورشید را حذف می 3ماوراء بنفشقسمت کلکتور طوری طراحی شده است که اشعه 

دهد همچنین به دلیل کروی بودن شکل کلکتور مانع از نفوذ برف، گردوغبار و باران به داخل لوله داخل ساختمان انتقال نمی
 وهوا بستگی دارد.های نوری به موقعیت مکانی، اقلیم و آبکارایی لوله .گرددمی

 

 4سیستم های انتقال نور -5
پذیر، بخشی از دار یا انعطافتر، زاویههای طویلبیشترین کارایی انتقال نور زمانی است که لوله کوتاه و مستقیم باشد. در لوله

 ها، بازتاب زیاد از پوشش لوله ضروری است؛رساندن اتالفحداقلمنظور به(. به2008، 5رود )هارتونگیشدت نور از دست می
کنند. در پایان یک منتشرکننده نور را درصد ادعا می 99.5مشاهده تا تقریباً های مواد خود را در محدوده قابلتولیدکنندگان بازتاب

 شدت به زاویه ورود نور خورشید به لوله نور بستگی دارد.های نوری بهکند. کارایی انتقال نور در لولهدر اتاق یکسان پخش می

بیشتر استفاده از نور خورشید،  سازیبرای بهینه
تواند می 6ای روی محور دوار به نام هلیوستاتآیینه

نصب شود که مسیر حرکت خورشید را ردیابی 
کند، بنابراین نور خورشید را در هر زمان از روز تا می

دهد به لوله های اطراف اجازه میآنجا که محدودیت
(. 1395کند )رضازاده و همکاران، نور هدایت می

توان هلیوستات را تنظیم کرد تا در شب همچنین می
 نور ماه را بگیرد.
های مختلف انتقال نور بیان سیستم 3در نمودار 

  شده است:
 انتقال نور یهاستمیس -3نمودار 

 

                                                           
1 Passive collectors 
2 Active collectors  

3 UV 
4 Light transport systems 
5 Hartungi 
6 Heliostat 
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 انواع لوله های نوری خورشیدی -6
 شوند.ای تقسیم میهای نوری آینهلی و لولههای منشوری توخاهای نوری خورشیدی برای انتقال نور به دو دسته لولهلوله

 

 1لوله های منشوری توخالی -6-1
دهند. های داخلی نور را انتقال میوسیله بازتابهای شفاف اکریلیک هستند که بههای منشوری توخالی دارای دیوارهلوله

دهد. زاویه نور ورودی به لوله یستم را افزایش میشوند که بازده سها با یک الیه نازک شفاف الستیکی ساخته میمعموالً این لوله
کننده پیچیده موردنیاز است )موسوی ترشیزی و برای هدایت از میان آن باید در گستره خاصی باشد. برای این کار یک دستگاه جمع

کارآمد نور در طول سطح توان برای انتقال نور به مرکز ساختمان و توزیع از لوله نوری منشوری می (.3( )شکل 1391ابراهیمی، 
تواند همراه با نور لوله منشوری توخالی می .متری قابل انتقال استها نور تقریباً از فاصله سیمسیر استفاده کرد. در این لوله

و ها ها، روشنایی تونلتوان برای روشنایی داخلی یکنواخت، روشنایی فضاهای بزرگ یا خیابانها میاز این لوله .مصنوعی باشد
(. زمانی که نور در بهترین زاویه وارد لوله شود، لوله 4استفاده کرد )شکل  ... ها، نورپردازی متروها، راهنماهای روشنایی جاده وپل
کنند و دهنده نور هستند و هم در مسیر نور را بازتاب میهای منشوری توخالی هم انتقاللوله .تواند نور را بازتاب کندمی %98تا 

ها به طور بازدهی این لوله .ای، مربعی و مستطیلی داشته باشندتوانند سطح مقطع دایرهها میاین لوله .شوندایی میباعث روشن
توان از هزینه باال، ایجاد چشم زدگی به دلیل نور زیاد و سیستم کلکتور ها میاز مشکالت این لوله .است %30میانگین حدود 

 پیچیده برای دستیابی به بهترین زاویه تابش نام برد.

 
 یلوله منشور -3شکل 

 یتوخال

 
آلمان  نینصب شده در برل یتوخال یلوله منشور -4شکل 

 به مترو دیورود نور خورش یبرا

 

 2لوله های نوری آینه ای -6-2
هایی هستند که از یک آینه یا یک پانل برش لیزری در آن برای متمرکز کردن نور خورشید استفاده ای لولههای نوری آینهلوله

 شوند:ها به دو صورت افقی و عمودی تقسیم میشود. این لولهمی

 

 لوله نوری افقی -6-2-1
باشد. در لوله نوری با شیشه ساده در ورودی نور با هر که سطح داخلی آن بازتابنده میلوله نوری افقی مجرایی افقی است 

های متعدد مقدار زیادی از آن تلف شده و شدت آن خاطر بازتابشود و بهای که به سطح شیشه برخورد کند وارد لوله میزاویه
کند. با (، نور را در امتداد لوله هدایت می6رش لیزری )شکل ، پانل ب 3(. در لوله نوری با پانل برش لیزری5یابد )شکل کاهش می

 (.1391یابد )موسوی ترشیزی و ابراهیمی، های نور کمتر شده و شدت آن کمتر کاهش میاین روش تعداد بازتاب

  
 یزریاز پانل برش ل یانمونه -6شکل  یافق یلوله نور یبرش عرض -5شکل 

 (2003،  4)کالو

                                                           
1 Hollow prismatic pipes 
2 Mirrored light pipes 

3 Laser cutting panel (LCP) 

4 Callow 
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های ساختمان اندازه کافی کوچک باشند تا با سایر زیرساختهای نور افقی این است که آنها معموالً باید بهلولهمشکل اصلی 

ها را سانتیمتر( قطر لوله 50سقف قرار بگیرند. این عرض فضای پلنوم )عرض تا  1)مجاری مکانیکی، نور، ساختار و غیره( در پلنوم
های کلکتور مهم است تا اطمینان به فضاهای عمیق را دشوار کند. در نتیجه، در طراحی دستگاه تواند انتقال نورکند و میمحدود می

 حل مناسب برای روشنایی روز هستند.های نور افقی محدود به پلنوم یک راهحاصل شود که لوله

 

 لوله نوری عمودی -6-2-2
باشد، تا هدایت نور خورشید تابیده شده با کننده میجمععنوان به LCP های نوری عمودی شامل یک شکل هرمیطراحی لوله

زاویه کم را در جهت محوری لوله نور بهبود بخشد. یک دریچه در هر طبقه برای استخراج نور وجود دارد که بخشی از نور عبوری 
 (.1391شود )موسوی ترشیزی و ابراهیمی، از آن پخش می

نور خورشید در فواصل چندین متری امکان ایجاد نور طبیعی روز با کیفیت باال به های نوری کارآمد برای انتقال توسعه لوله
ای روشنایی روز از ابتدا های لوله(. اگر این سیستم7کند )شکل های چندطبقه را فراهم میفضای داخلی، یا هسته اصلی ساختمان

توان به حداقل رساند. برای مؤثر بودن چنین عادی را میها را کنترل کرد و مشکالت توان هزینهها طراحی شوند، میدر ساختمان
 :توان شناسایی کردهایی، روشنایی مناطق نسبتاً بزرگ، دو نیاز اساسی را میسیستم
برای قراردادن مقادیر کافی شار خورشیدی در لوله نور،  .1

برای توزیع بعدی در مناطق مفید ساختمان، به یک یا چند 
یاز است. برای تمرکز کافی، این المان متمرکزکننده خورشیدی ن

نوری میدان دید نسبتاً محدودی خواهد داشت و بنابراین نیاز به 
ردیابی خورشید در طول روز دارد. این سیستم ردیابی تمرکز و 

آوری خورشیدی اغلب بر روی سقف )یا بر روی یک دیوار جمع
 .بیرونی( ساختمان قرار داده شده است

کشی باید بتواند سطح شار، سیستم لوله. به دلیل تمرکز 2
باالی شار خورشیدی را که توسط متمرکزکننده گرفته شده و 

های نوری انتقال متمرکز شده است، بدون آسیب رسیدن به لوله
 دهد.

 
 یعمود یلوله نور -7شکل 

 های بلند و در طبقات معموالً به دو صورت است:های استخراج نور در ساختمانروش

باشد که با شیب مناسب در کننده با شکل مخروطی میهای استخراج و پخش نور که شامل یک استخراجترکیب سیستم الف(
داخل لوله نور و روبروی هر دریچه خروجی قرار گرفته است؛ تا بخشی از نور را به فضای داخلی هدایت کند. یک تاقچه 

باال پخش شده و از نگاه مستقیم ساکنین طبقه به دریچه خروجی بهکننده مجاور هر دریچه قرار گرفته است تا نور روپخش
 .جلوگیری کند

گیرد. باشد قرار میکننده از نوع فلورسنت که به شکل حلقه میب( در هر طبقه در مسیر نور عبوری از لوله یک جمع
کنند. تشعشع فلورسنت گسیل می کند را جذبهای رنگی ماده فلورسنت بخشی از نور عبوری که به صفحه برخورد میمولکول

شوند )موسوی ترشیزی و ابراهیمی، های داخلی ماده به لبه صفحه رسیده و سپس وارد فضای طبقات میو از طریق بازتاب 2شده
1391.) 

ای ها برای رفع نیاز در کاربردهای بسیار متنوع و گستردهبه دلیل اینکه این سیستم
انتخاب نوع مناسب برای کاربرد خاص ما، معموالً با  شوند، در مرحلهطراحی و ساخته می

شویم. اولین ویژگی که در انتخاب یک لوله نوری باید مشخص شود، رو میچند گزینه روبه
. این 4انعطافاستفاده شود یا لوله صلب و غیرقابل 3این است که باید از لوله قابل انعطاف

به کجا هدایت کنیم و در این مسیر باید از انتخاب بستگی به این دارد که بخواهیم نور را 
انعطاف از یک لوله صاف و مستقیم مانند های نوری غیرقابللوله .چه موانعی عبور کرد

 ها را کند. این لولهتشکیل شده است که نور را به جایی که مدنظر است هدایت می 8شکل 
 صلب یلوله نور -8شکل 

                                                           
1  Plenum 

2  Emitted fluorescent 

3  Flexible sun tunnel 

4  Rigid sun tunnel 
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انتقال نور را، به دلیل مستقیم توان خم کرد یا به آن زاویه داد، اما بیشترین میزان نمی
ترین انتخاب برای انعطاف معمولهای غیرقابلباشند. لولهبودن مسیر حرکت نور، دارا می

 ها قرار گیرد.بام و سقف اتاقکاربردهایی است که در آن لوله در فضای خالی بین پشت
شود استفاده میهای خم شده یا دارای زاویه های نوری قابل انعطاف، از لولهدر لوله

حال، به دلیل نحوه بازتاب کاهد. بااینکه در حین انتقال نور به داخل اتاق از میزان آن می
های توان موانعی را که از استفاده لولهکننده داخل لوله، مینور از سطح داخلی منعکس

های کنند، دور زد. برای مثال اگر اتاق زیر شیروانی ما حاوی سیستمصلب جلوگیری می
های قابل انعطاف از کنار توان با استفاده از لولهکشی و ... باشد، میتهویه مطبوع و یا لوله

 .(9این موانع عبور کرد )شکل 

 
 قابل انعطاف یلوله نور -9شکل 

دهد تا بهترین مکان را بر اجازه را می های کم است که به ما اینترین گزینه برای استفاده در فاصلههای منعطف، مناسبلوله
بام برای قرارگیری پنل دستگاه انتخاب کنیم و لوله را از آنجا دقیقاً به مکانی که روی سقف در نظر داریم هدایت کنیم، روی پشت

 صورت مستقیم در زیر موقعیت پنل نباشد.حتی اگر آن مکان به

بام ند به چند فاکتور وابسته است. یکی از این فاکتورها این است که آیا پشتتواند فراهم کمقدار نوری که یک لوله نوری می
بام به سمت جنوب باشد، دستگاه قابلیت فراهم ساختن بیشترین میزان که پشتساختمان به سمت جنوب است یا نه، درصورتی

های نوری دارای قابلیت انعکاس نور خیلی ولهممکن نور را خواهد داشت. در غیر این صورت نیز مشکلی به وجود نخواهد آمد، زیرا ل
فاکتور مهم دیگر، شکل و ابعاد اتاق است.  .های مختلف فراهم کنندتوانند میزان قابل قبولی از نور را در جهتخوبی هستند و می

ر به میزانی نخواهد بود که مترمربع استفاده شود، پراکندگی نو 20اینچ در یک اتاق با مساحت  10برای مثال، اگر از یک لوله با قطر 
سانتیمتر  25بام، یک لوله صلب با قطر در بهترین شرایط یعنی رو به جنوب بودن پشت .بتواند کل فضا را به طور مناسب روشن کند

-250اندازه سانتیمتری به 36وات نور در فضا منتشر کند. در همین شرایط، این عدد برای یک لوله  150-200تواند به مقدار می
باشد و نهایتاً شرایط کننده میها است و بعدی انتشار نور توسط پخشوات خواهد بود. فاکتور بعدی انتقال نور از لوله 200
 52(. قطر لوله نوری 2019شود تأثیرگذار است )مالت دیمور و همکاران، وهوایی و محیطی که لوله نوری در آن استفاده میآب

شود زیرا برای انتقال نور روز کافی و نصب آسان در ساختمان مناسب است. دهای سقف استفاده میمتر غالباً برای کاربرسانتی
های نوری با قطر بزرگ از بازشدگی زیاد در ساخت سقف های نوری با قطر بسیار کم کارایی چندانی ندارند. از طرف دیگر، لولهلوله

متر و  6تا  0.6سانتیمتر و طول آن  50تا  30های نوری رنج قطر لوله(. 1برند )جدول و مشکالت مربوط به تحقق عملی رنج می
 لوکس را در ساختمان تأمین کنند. 500توانند تا شدت روشنایی های نوری میباشد. لولهدرجه می 5- 75ها زاویه خم لوله

 
 بر اساس مساحت فضا ینور یهالوله یبرا یشنهادیقطر پ -1جدول 

 نوع کاربری اتاق مساحت اتاق )مترمربع( متر(قطر لوله )سانتی

 های کوچکراهروها، کابینت، اتاق 4-10 23-25

 هاپله و دستشوییراهروهای بزرگ، راه 11-15 32-45

 های نشیمنها و اتاقخوابها، اتاقآشپزخانه 16-22 52-55

 

 ویژگی ها و کاربردها -7
پذیری های عایق حرارتی بهتر و انعطافها، ویژگیمعمولی و سایر پنجرههای نور خورشیدی، در مقایسه با نورگیرهای لوله

های داخلی دارند، اما تماس بصری کمتری با محیط خارجی دارند. در زمینه افسردگی فصلی، ممکن بیشتری برای استفاده در اتاق
دهد. در مقایسه با یعی روزانه را افزایش میهای نوری میزان قرارگرفتن در معرض نور طبتوجه باشد که نصب اضافی لولهاست قابل

جویی در مصرف انرژی برخوردار هستند. نور منتقل شده در های نوری از مزیت تأمین نور طبیعی و صرفههای مصنوعی، لولهچراغ
بندی برقی یا عایق های نوری نیازی به تأسیساتتوانند با نور مصنوعی ترکیب شوند. لولههای نوری میطول روز متفاوت است. لوله

توان در های نوری میویژه برای مناطق مرطوب داخل خانه مانند حمام و استخرها بسیار مفید هستند. از لولهندارند، بنابراین به
یت نصب های نوری روی انواع سطوح قابلها نیز استفاده کرد. لولهها و رستورانها، هتلها، ادارات دولتی، موزهمدارس، انبارها، خانه

های نور دارای کنندهپخش پذیر باشد.های مختلف امکانها در ساختمانشود استفاده از این لوله( و این باعث می10دارند )شکل 
 شود. می ( که این امر باعث زیبایی دکوراسیون داخلی مخصوصاً در منازل11باشد )شکل های متنوعی میطراحی
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رود )شکل تر باشد نور بیشتری هدر میهای نوری زاویه تابش خورشید اهمیت زیادی دارد. هرچه زاویه تابش کوچکدر لوله
 شود. رسد کمتر میشود، نوری که به اتاق میتر میزان بازتاب در لوله بیشتر می( به دلیل اینکه با زاویه تابش کوچک12

 

 
 

 
 یانواع سطوح برا -10شکل 

 ینصب لوله نور

متنوع  یهایطراح -11شکل 

 نور یهاکنندهپخش

 هیزاو ریتأث -12شکل 

 یتابش بر جذب انرژ

 

 های نوری در ایرانلوله -8
 که صورت نگرفته خورشید نور از مستقیم استفاده زمینه در مطالعات زیادی هایارانه شدن هدفمند از قبل بخصوص ایران در

 از جمله گرفتهصورت هاییتالش اخیر سال چند در هایارانه شدن هدفمند با ولی مصرفی باشد برق قیمت بودن پایین آن دلیل شاید

 (.1395گرفته است )اشکبوس اصفهانی و شجاعیان، صورت تحقیقاتی ساختمان روشنایی در های خورشیدیلوله از استفاده زمینه در

 محققان با .سازی شده استوری بومیهای نبنیان در لرستان و شرکتی در اصفهان تأمین نور از طریق لولهدر شرکتی دانش

 به بیشتر هایقابلیت افزودن و ماژوالر طراحی با سیستم عملکرد بهبود همچنین ایران اقلیم با آن تطبیق و این فناوری سازیبومی

 کارایی افزایش به هدایتگر پایین )این افق در نور به هدایتگر مجهز اند کهنوین شده سیستم این اختراع ثبت به موفق این سیستم

باشد )اسماعیلی و مصطفوی، گیرد( میمی قرار پایین افق در خورشید که و حوالی غروب اوایل صبح مانند هاییزمان در سیستم
کند. متأسفانه صورت کامالً اتوماتیک با خورشید حرکت کرده و نور خورشید را به طبقات پایین منتقل میاین سیستم به(. 1398

 (.13دودی پروژه در ابعاد کوچک در ایران اجرا شده است )شکل تعداد بسیار مح

 
 رانیاجرا شده در ا یهانمونه -13شکل 

 

 های نوریها در زمینه لولهآخرین تحقیقات و پیشرفت -9
با در زمینه لوله های نوری طی سال های اخیر پیشرفت های بسیار خوبی در جهت افزایش بازدهی این لوله ها مانند ترکیب 

 تهویه طبیعی،  ذخیره سازی نور و استفاده همزمان با نور مصنوعی و استفاده از مواد با بازتاب بسیار باال انجام گرفته است:
 

 ادغام لوله نوری با تهویه طبیعی -9-1
ریزی کرد توان دمپرها را طوری برنامهترین مزایایش این است که مییکی از مهم
به طور کامل در شب باز شوند تا جریان باد غالب باعث های تابستان که در طول ماه

درصد باز شوند که  5تا  3ورود هوای تازه به اتاق شود و در زمستان هم دمپرها در حدود 
 (.14دمای اتاق سرد نشود و تنها هوای اتاق را تهویه کند )شکل 

 شود:محرک حاصل میتهویه طبیعی با دو نیروی 
 .شود. اختالف دما بین محیط داخلی و خارجی که منجر به اختالف فشار می1
 .. اختالف فشار ناشی از جریان باد در اطراف خروجی لوله2

 
و  یادغام لوله نور -14شکل 

 یعیطب هیتهو
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 توسعه مواد با بازتاب باالتر -9-2
اند تا های نوری توانستههای لولهدر حال حاضر تولیدکننده

روشنایی محل موردنظر استفاده  از بازتاب نور برای 99.7%
و  1مواد با بازتاب بسیار زیاد شامل: آلومینیوم آنودایز شده .کنند

 (.1997و همکاران،  3باشد )شائومی 2غشای پالستیکی پوششی
 

 استفاده از لوله نوری در شب -9-3
های توانند از صفحهها میها، لولهبرای روشنایی در شب

ها نور بدهند. همچنین کنند تا به اتاقداخلی استفاده  4خورشیدی
ها برای روزهای ابری که نور خورشید کافی نیست و برای شب

های خورشیدی نوری را که به شکل انرژی با کمک سلول
متصل به صفحه  LEDالکتریکی ذخیره کرده توسط 

 (.15کند )شکل خورشیدی اتاق را روشن می
 

 تنظیم نور در لوله های نوری -9-4
توان نور دهند میکه در لوله نوری قرار می 5توسط دیمر

 (.16ورودی به اتاق را تنظیم کرد )شکل 
 

 شدن کیت نور به لوله نوریاضافه -9-5
کشی برق ا سیمتوان در لوله نوری بکیت چراغ را می

تواند صورت تک المپ و دو المپ نصب کرد. کیت نور میبه
را  LEDوجور( یا )فلورسنت جمع CFLهای استاندارد، المپ

 (.17در خود جای دهد )شکل 

 
درون لوله  یدیخورش یهااستفاده از صفحه -15شکل 

 یانرژ رهیذخ یبرا ینور

 
 یدر لوله نور مرید -16شکل 

 
 نور تیبه همراه ک یلوله نور -17شکل 

 

 هاهای نوری در مقایسه با المپروشنایی خروجی لوله -10
توان ها شود و در روز میتواند جایگزین المپهای نوری کامالً میکنیم که نور وارد شده از لولهمشاهده می 2به جدول باتوجه

 از انرژی رایگان خورشید استفاده کرد.
 

 هاالمپ یمصنوع ییبا روشنا ینور یهالوله یخروج ییروشنا سهیمقا -2جدول 

 هانایی مصنوعی المپمقایسه با روش (lumenروشنایی خروجی ) (mmقطر لوله )

 T8المپ فلورسنت  2معادل با  13500-20500 530

 T8معادل با یک المپ فلورسنت  6000-9100 350

 وات 18مصرف المپ کم 3معادل با  3000-4600 250

 

 از ایران های نوری در خارجهای اجرا شده لولهنمونه -11
مختلف مانند آشپزخانه، راهرو، سرویس بهداشتی، فروشگاه لباس و اتاق های اجرا شده لوله نوری در مکان نمونه 18در شکل 

 شده است:دادهنشان

 

                                                           
1  Anodized aluminum 
2  Coated plastic film 
3  Shao 
4  Solar panels 

5  Dimmer 
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های ترین کاربردهای استفاده از تکنولوژی لولهاز جمله مهم

نوری خورشیدی در ورزشگاه دانشگاه علم و تکنولوژی پکن است 
 tubeمیلیمتر به شکل  530با قطر  لوله نوری خورشیدی 148که 

solar ترین استادیوم اند. البته این بزرگدر استادیوم نصب شده
های نوری خورشیدی برای روشنایی آن ورزشی دنیا است که از لوله

وسیله کلکتورهای خارجی که بر روی سقف استفاده شده است. به
نصب شده است روشنایی روز از طریق یک سیستم پیشرفته 

شود و های نوری خورشیدی به درون استادیوم هدایت میلوله
وسیله دیفیوزرها به طور یکنواخت و مؤثری در استادیوم پراکنده به

 (.19شود )شکل می
 

های های نوری با پنجرهمقایسه لوله -12

 نورگیر سقفی
های های نوری و پنجرهجوانب مثبت و منفی لوله 20در شکل 

 .اندشده است و با هم مقایسه شده سقفی نورگیر بیان
 

 های نوریفواید و نقاط قوت لوله -13
زیست و ... دارای تأثیر های نوری بر روان انسان، محیطلوله

های نوری د. در ادامه مواردی از نقاط قوت و فواید لولهمثبت هستن
 را اشاره شده است:

بهبود اثرات روانی به دلیل تابش آفتاب و نور به محل  .1
 سکونت و کار

ها: کاهش انتشار گازهای آالینده مورداستفاده در نیروگاه .2
توان کارگیری سیستم روشنایی طبیعی میتوان گفت با بهمی

ای هزار تن گاز گلخانه 51الی  21انتشار بیش از ساالنه از 
 .در جو جلوگیری کرد

 سازگار با هر نوع سطحو  قابلیت نصب سریع .3
کاهش مصرف برق به دلیل تابش آفتاب به داخل محل  .4

 موردنظر
 تابش آفتاب و نور خورشید به واحدهای شمالی ساختمان .5
 بنفشعدم انتقال گرما، سروصدا و اشعه ماورا  .6
  بودن و قیمت پایین مخصوصًا در مصارف خانگیدردسترس .7
 طبیعی و مصنوعی در یک لوله نوری قابلیت ادغام نور .8
های پریدگی مبلمان در مقایسه با پنجرهجلوگیری از رنگ .9

 نورگیر
 ریتم تنظیم و مالتونین هورمون بر ترشح مثبت تأثیر .10

 بیداری و خواب سیکل یا روزشبانه
الکتریکی  اتصاالت و گرفتگیبرق عدم وجود خطرات .11

 (1393)قاسمی و صامت، 

 
 یلوله نور یاجرا یهانمونه -18شکل 

 
در ورزشگاه دانشگاه علم  یلوله نور یاجرا -19شکل 

 پکن یو تکنولوژ

 

 
 یهابا پنجره ینور یهالوله سهیمقا  -20شکل 

 یسقف رینورگ
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 های نورینقاط ضعف و مشکالت لوله -14
ترین اشکاالت رغم فواید و نقاط قوتی که گفته شد دارای نقاط ضعف و مشکالتی نیز است. یکی از رایجهای نوری علیلوله

اندازه کافی نیست که بتواند نور مصنوعی را کامالً جایگزین کند. دلیل شود بهتأمین میلوله نور این است که نوری که توسط آن 
رو، یک طراحی موردنیاز است که های متعدد نور هنگام انتقال کمتر است. ازایناصلی آن کارایی لوله نوری است که به دلیل بازتاب

 .بتواند بازتابش نور را در هنگام انتقال کاهش دهد

ویژه در مناطقی که طوفان شن و های نوری خورشیدی است، بهترین مشکل استفاده از لولهگردوخاک بزرگ شدنجمع
گیری شود و های نوری خورشیدی اندازهشدن گردوخاک بر روی کارایی لولهگردوخاک زیاد است. الزم است که تأثیر جمع

یز شوند تا گردوخاک برطرف شود. ایجاد شبنم در سطح داخلی های زمانی معین و به منظم تمکننده نور بایستی در بازهجمع
هرحال ایجاد شبنم، موقتاً در لحظات صبح و های نوری خورشیدی است. بههای نور دیگر مشکل بزرگ استفاده از لولهکنندهجمع

 (.1390نژاد، شود )اسحاقی و ابراهیمیشب زمانی که تأثیر جزئی دارد ظاهر می
 

 نتیجه گیری -15
 در فراوانی کاربردهای یافتهتوسعه و صنعتی در کشورهای حاضر حال در که نور طبیعی خورشید از روشنایی با استفاده سیستم

 محسوب طبیعی منبع یک که نور خورشید از استفاده حداکثر و است کرده پیدا صنعتی و تجاری آموزشی، مختلف درمانی، مراکز

 توجه دارد وجود این سیستم از استفاده در که عظیمی پتانسیل بهباتوجه ما کشور در است اماشده  متداول هاساختمان در گرددمی

 است. نشده آن به خاصی

ها، همچنین زیست به دلیل تولید کمتر برق در نیروگاههای نوری و تأثیر آن در کاهش آلودگی محیطبه عملکرد لولهباتوجه
توان نتیجه گرفت استفاده از ها و تابش مناسب آفتاب در ایران میر آفتاب در انسانتأثیر مثبت آن در روح و روان به دلیل نو

تر به گرانجویی در مصرف انرژی باشد. باتوجهتواند راهکار مناسبی برای صرفهها در ساعاتی از روز میهای نوری در ساختمانلوله
 کنندگان مناسب باشد.ازمدت برای استفادهتواند از نظر اقتصادی هم در درشدن هزینه برق این راهکار می
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 ییگرا نهیزم کردیمعماران با رو یشیاندمرکز پژوهش و هم
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 یده ـچک
 

در کشور  یاصل یازهایناز  یکینو و  ییافکار و آرا یمرکز ارائه و برخورد کیمعماران  یشیمرکز پژوهش و هم اند
 نهیها و اشکال بافت و زم دگاهید، ها شهیشد تا اندیمراکز باعث م نیدر ا ییگرانهیزم، باشد یبزرگ م یمخصوصا شهرها

 یاصل، ها باشدیژگیو نیجدا از ا یاتافته دیشود نبا یساخته م که ییدر نظر گرفته شده و  بنا طیمح یکالبد یدر طراح
 یشیاندو هم یپژوهش مراکز یبر رو زانیتا چه م ییگرا نهیزم یامقاله آن است که  شاخص یرو شیسوال پ نیتر
شده با  یعمقاله س نیدر ا و استدالل مورد استفاده قرار گرفته است. یلیمقاله به صورت تحل نیروش ا گذار است؟ریتاث

 نیتراز مهم یکیاثر خلق شده به عنوان  گرا در نهیزم یبه نقش معمار، هاتمدن یریدر شکل گ ارزش تیتوجه به اهم
 ارائه گردد. ییگرا نهیدر تناسب با زم یو طراح ییبه راهکارها دنیرس تیشاخص ها پرداخته شود و درنها

 

 ییگرا نهیزم، شیهما، معماران یشیهم اند، مرکز پژوهش یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
است که قدمت آن  انیرانیای در دنیا مخصوصا در فرهنگ یها یژگیو نیو بارزتر نیادتریوده و محاوره از بنامردر دنیای امروز 

تداوم داشته به  نیزم رانیدر ا خیمختلف در طول تار یو تاثر از فرهنگ ها ریارتباط و تاث هیگردد.روح یبر م شیبه هزاران سال پ
برخورد تمدن  هیگفتگو تمدن ها در تقابل با نظر هیجهان شاهد بروز نظر زین کیو  ستیقرن ب نیآغاز یدر سال ها یکه حت ینحو

یکی از موضوع های بنیادی بوده که به   پژوهش موضوع (2ص، 1395، و همکاران یاری)عل، سیاستمداران بوده است یاز سو
الل هر کشور و قدرت و استق به شمار رفته کشور  کیو توسعه همه جانبه  شرفتیبه پ لین یبرا ازهاین نیتر یاز اساس یکی عنوان

 شرفتیتوسعه و پ یاصل یاز شاخص ها یکی یپژوهش یها تیسطح فعال نوع نیا نیاستوار است.بنابرا آن علم دیبر پژوهش و تول
از این رو معماری می تواند به عنوان  یکی از شاخص های پژوهشی به شمار  (2ص، 1397، شود.)ترکمان و همکاران یمحسوب م

که بر روح و  ییاز آنجا یمعمار تیلذا اهم، که همه انسان ها خواه ناخواه با آن در ارتباط هستنددانست آید و می توان آن را هنری 
 یخود از شاخص ها  ییگرا نهیزم (2ص، 1397، و همکاران زی)اژدم خ، فوق العاده باال است، دارد میمستق ریروان انسان ها تاث

را که  یامیدر واقع پ ردیگ یداردو با درک بستر خود شکل م دیبا فضا تاک طیمح وندیو پ یمدار نیمحسوب شده  که بر زم یمعمار
 نهیشیپ یکه دارا ییمطلوب در فضا یبه طراح دنیرس یکند.برا یم یرسانده و طراح تینیبه او انتقال داده به ع یبستر معمار

بسیاری  در دنیای امروزه توجه( 2ص، 1396، قرار گرفته است.)زارع و همکاران یو اجتماع یخیتار یفرهنگ یاست و بستر یخیتار
 تیاز موقع یمجموعه ا ییگرا نهیزم، از طراحان و پژوهشگران نسبت به این موضوع افزایش یافته و مورد پژوهش قرار می گیرد 

فرم   یاحطر یبر رواشاره کرد که  طیو مح نهیزمکه می توان به عوامل  رندیگ یرا در بر م یطیاست که شرا ییها تیواقع ایها 
 tabarsa et)، ردیگ یقرار م یخیو تار یاجتماع، یطیعوامل مح ریهر بنا تحت تاثاز سوی دیگر ، است رگذاریبنا تاث

al,2017,p356 )ییمعاصر توجه دارد.هر بنا یآنها در طراح یریمکان و به کارگ کیخاص  یها یژگیاست که به و یدگاهید و 
 نهیبا زم یسازگار، ییگرا نهیکند.زم یم یساز نهیبعد از خود زم یبنا یبرا نهیز زما یشود خود به عنوان بخش یکه ساخته م

معاصر حضور  یکالبد معمار بهها و اشکال گذشته در شکل دادن  دهیاست که بر طبق آن ا یفرهنگ -یو اجتماع یخیتار، یکالبد
 ( 36ص، 1397، دارند.)گلشن و همکاران

 

 های تحقیقپرسش -1-1
 گذار است؟ ریمعماران تاث یشیو هم اند یمرکز پژوهش کی یبر رو ییگرا نهیزم زانیوتا چه م ستیچ ییگرا نهیزم فیعرت -1
 خواهد بود؟ رگذاریتاث یمرکز پژوهش نیا یبر رو زانیتا چه م یاجتماع، یکالبد، یخیعوامل تار -2
 

 روش تحقیق -2

براساس الزمه های کاربردی و متغییرموضوع )کتابخانه و یکی از روش های شناخت مفاهیم معماری بررسی کالبد بناست که 
پژوهش های ادبی( صورت می پذیرد و نیز استفاده از ساختار متعدد براساس رویکرد موضوع که همان مطالعه شفافیت و تداوم 

نموته ها و در  در پژوهش حاضر اطالعات به صورت کتابخانه ای جهت شناخت کلید واژه های موضوع و آشنایی با، معماری است
حالت دوم به صورت میدانی و بررسی و انتخاب بستر طراحی مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر طرح پیشنهادی با توجه به 

 ویژگی ها و بررسی های انجام شده ارائه می گردد.
 

 پیشینه موضوع -3
 زیر دسته بندی کرد: پژوهش های پیشین در مورد این موضوع را می توان براساس خود موضوع به صورت

نامه  انی)با توجه به پا یجمع یدر فضا یرانیا یبر معمار یسنت یمعمار ریبا عنوان تاث یقی(در تحق1397و همکاران) زیاژدمخ
در کشور و  نیشهرنش تیجمع شیافزا یمقاله به بررس، تهران( اورانیدر منطقه ن ییگرا نهیزم کردیمعماران با رو یشیتاالر هم اند

 یفضاها، کشور پرداخته شده است یدر کالنشهرها یسنت یمسکن ساز نیگزیبه عنوان جا یانبوه مسکون یمجتمع هاگسترش 
را فراهم  یاجتماع یحضور فرصت تعامالت و واکنش ها نیدر جذب مردم و حضور آنها در شهرها دارند.ا یمهم ارینقش بس یجمع

گشته  یمختلف متجل یگوناگون در بناها یتهاکه به صور رانیا یمعمارنموده و باعث بوجود آمدن حس تعلق به فضا گشته اند.
دارند و حاصل  ینموده بارز یمیو اقل ییایجغراف طیها در شرا نییو رسوم و آ دیباشد که در آن عقا یرا دارا م یخاص گاهیجا، است

 یکوشش چیراه از ه نیگذاشته و در ا هیود مااز جان خ شیخو مانیبر ا هیهنر با تک نیا یاعتال یهستند که برا یدسترنج هنرمندان
 نهیو آ یگچبر، یکار یکاش، یدر آجرکار، شوند یمحسوب م یمعمار نفکیساختمان که جزء ال شیو آرا نییاند.تز دهینورز غیدر

بر آن است تا مقاله  نیهمراه دارد.ا زیرا ن یظاهر ییبایخود ز نیساخته و ا یمعنو ییبایرا آکنده از ز رانیا یمعمر یفضا یکار
 کند. یرا بررس یجمع یدر فضا یرانیا یبر معمار یسنت یمعمار ریعوامل تاث نیمهمتر
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(در تحقیقی با عنوان طراحی مرکز هم اندیشی معماری با رویکرد بازشناسی و بهره گیری از 1396محمدباقرپور و همکاران)
یرانی در اندیشه خاص و مقایسه آن با کشورهای دیگر جهان از این تحقیق به بررسی معماری ا، الگوهای معماری ایرانی در شیراز

رعایت مسائل علمی و فنی در ساختمان پرداخته است.این ، محاسبات دقیق، نظر ارزش و ویژگی های خاصی مانند طراحی مناسب
استخراج الگوها و  شناسایی و، مطالعات نظری که شامل بررسی معماری ایران در ادوار تاریخی مختلف، پژوهش کلیات تحقیق

ضوابط و استانداردها و ، بررسی نمونه های موردی، اصول کاربردی برای آفرینش جایگاهی برای تجلی معماری با هویت ایرانی
معرفی سایت و در نهایت روند طراحی است که به روش توصیفی و تحلیلی با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده که نتیجه 

 هم اندیشی معماری با رویکرد بازشناسی و بهره گیری از الگوهای معماری ایرانی در شیراز است. آن طراحی مرکز
( در تحقیقی با عنوان تبیین روش های طراحی زمینه گرایی و منطقه گرایی در معماری ایران نمونه 1396اکبری و همکاران)

در این پژوهش هدف این است که در قسمت نخست ، ر تهرانمطالعاتی اثرهایی شاخص با دوره های زمانی متفاوت از معماری شه
به تعریف زمینه و همچنین روش های طراحی چون زمینه گرایی و منطقه گرایی که واکنشی مستقیم به بستر طراحی هستند 

ایی رویکرد سعی در شناس، پرداخته شود و در قسمت دوم با انتخاب بناهای ارزشمند از دوره های زمانی متفاوت از شهر تهران
مبانی نظری این ، معماران در این دوران نسبت به زمینه و همچنین میزان تاثیر پذیری زمینه گذشته در این بناها را خواهیم داشت

پژوهش  که شامل اطالعات مربوط به زمینه و رویکردهایی چون زمینه گرایی است از روش های کتابخانه ای برای جمع آوری 
سپس با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی و از طریق حضور در فضا و تحقیقات میدانی و ، است اطالعات استفاده شده

عکسبرداری به تجزیه و تحلیل نمونه های موردی پرداخته می شود.نتایج این پژوهش نشان می دهد که روشهای طراحی زمینه 
زمینه گرایی در مقیاس کوچکتر نسبت به سایت و  گرایی و منطقه گرایی متفاوت از یکدیگر عمل می کنند به این صورت که

 همسایگی های آن و منطقه گرایی در مقیاس بزرگتر و در حد ملی و منطق های عمل می کند.
(در تحقیقی با عنوان تاثیر رویکرد زمینه گرایی کالبدی بر طراحی معماری نمونه موردی طراحی مجتمع 1395زارع و همکاران)

دیدگاه ها و اشکال بافت و زمینه ، این مقاله به بررسی زمینه گرایی در معماری بر اندیشه ها، وستای قطرماقامتی و گردشگری در ر
معماری زمینه گرا موظف است ارزش های بستر و زمینه را دریابد و هر آنچه یافته را در ، در طراحی کالبدی محیط پرداخته است 

از بین رفتن تعلق خاطر و هویت ناخوانایی و ، ه به زمینه قبلی موجب اغتشاشطراحی جدید بدون توج، طراحی خود لحاظ گرداند 
ناهماهنگی در بستر طراحی می شودتالش این مقاله بر بیان هر چه ملموس تر تاثیر معماری زمینه گرا بر بافت های بکر و در 

ین پژوهش سعی شده است با توجه به نهایت رسیدن به راهکارهایی جهت طراحی در تناسب هر چچه بیشتر با بافت است.در ا
اهمیت ارزش های سایت و زمین به عنوان بستر شکل گیری تمدن ها به نقش معماری زمینه گرا در اثر خلق شده به به عنوان 

 یکی از مهم ترین شاخص ها پرداخته شود.

طالعه موردی هتل های فرانسه و پارادایم گفتمان معماران و طراحان درباره زمینه گرایی:م  (در تحقیقی با عنوان2018)1نوآکلو 
، در این مقاله با موضوع ارتباط با جنبش مدرن در معماری  و زمینه گرایی در طراحی معماری  مورد بحث قرار گرفته است، آفریقا

بیشتر از  در این تحقیق بیان شده که در معماری مدرن و ساختمان های مدرن  از بحث زمینه گرایی غافل بوده و بحث فناوری
فیزیکی و فرهنگی توجه شده است این موضوع در نمونه های موردی در هتل های فرانسه و نیجریه در آفریقا ، مباحث اجتماعی

 مورد بررسی قرار گرفته و عوامل تشکیل دهنده آنها در طراحی مورد بررسی واقع گشته است.
در این مقاله با هدف روشن ساختن مفهوم زمینه از نظر موقعیت ، (در تحقیقی با عنوان مفهوم زمینه2018و همکاران) 2دوهان
دوره های تاریخی و ارتباط بین افراد مورد بررسی واقع گشته  و میزان درک هر ، جغرافیایی و فعالیت ها، اجتماعی ، های مکانی

زان انتقال دانش و مهارت هر کدام  از یک از آنها را مورد تجزیه تحلیل قرار داده شده است و هر یک از این عوامل در طراحی و می
 این آیتم ها در طراحی و میزان سودمندی آنها پرداخته شده است.

 

 مرکز پژوهش -4
شده و منابع مورد  جادیدرک و پرورش آن از دانش ا نیگردد بنابرا یم یتلق یو علم یو پژوهش جوهره رشد اقتصاد قاتیتحق

و  قیاست که به صورت اختصاص به امر تحق یمرکز پژوهش مکان (ftanco et al,2019,p2)رود. یاز در پژوهش به شمار مین
 یانجام م یکار پژوهش یا ژهیو نهیاست که در زم یدولت ریغ ای یدولت یسازمان یمرکز پژوهش ای یقاتیپردازد.مرکز تحق یپژوهش م

 مراکز(6ص، 1397، د. )ترکمان و همکارانباشن یم یکاربرد یو پژوهش ها یادیبن یمراکز شامل انواع پژوهش ها نیاو  دنده
 دیرا در قالب تول یپژوهش یها تیاز فعال یعیوس فیرود که ط یمنابع اطالعات جامع محسوب شده و از آنها انتظار م یپژوهش

، یپژوهش یگزارش ها میتنظ، ومقاالت کتب فیوتال ترجمه، یپژوهش یها پروژه، یو کاربرد یها توسعه، یادیدانش در سطوح بن
 (104ص، 1391، انجام رساند. )پندار و همکاران هب ناریسم، کنفرانس یبرگزار
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 و گفتگو شیمراکز هما -5
و علوم  یانسان علوم، یفناور، نوظهور در فلسفه یمهایاست که معمار بتواند با پارادا ییها لیپتانس یدارا یگفتمان معمار

 یها ساختمان، شیهما مراکز(dagliogu,2015,p267نوع آن تامل کند)مت یژگهایشود تا بتواند در مورد و ریدرگ یاجتماع
کنفرانس  یساختمان ها شامل سالن ها نیشده اند ا یها طراح شیکنفرانس ها و هما یهستند که جهت برگزار یبزرگ و مجهز

سالن در  نیتر که بزرگ یسالن اصل کیباشند.معموال  یم شیهما کی یمراسم رسم یبزرگ جهت برگزار یاصل یو سالن ها
 ( 5ص، 1396، و همکاران ی. )اصغرابدی یاختصاص م هیمراسم و اختتام یبرگزار حلها است به م شیمرکز هما

 

 نقش معماران در هزاره سوم -6
معماری در هزاره سوم مبدل به حرفه و رشته ای جامع شده که نه تنها کلیت شهر و فضاهای شهری بلکه جزئیات طراحی در 

ختلف فضایی را بایستی مد نظر قرار دهد.این بدین مفهوم نیست که معماری طراحی شهری شده است بلکه بدین مقیاس های م
معنی است که معماری توجهات عمیقی به مسائل و مولفه های شهری کرده و به نوعی مولد و شکل دهنده به شهر و فضاهای 

، ست هم اکنون در قالبی گروهی و به شکل تعاملی میان معمارانشهری است.این نقش که در گذشته نیز بر دوش معماران بوده ا
 (5ص، 1392، طراحان شهری و معماران منظر علمی می شود.)رازقی اصل، برنامه ریزان

 

 زمینه  -7
 یو زمان ییفضا نهیزم شیپ نهیادها کردند که زم نیداشته بنابرا دیتاک یدر طراح نهیزم متیقرن گذشته متفکران بر اه کیدر 
زمینه )کانتکست(درلغت اشاره به ارتباط میان کلمات و انسجام میان آن ها (dohan et al,2018,p2است.) یتیو موقع

دارد.بنابراین کانتکست در اصل به هم تافتن و مرتبط ساختن کلمات و جمالت به منظور ساختن یک سخن یا گفته است.از این رو 
اجزاست.مراد از زمینه همان متن بستر و محیطی است که معماری در آن خلق می کانتکست مشاور به ارتباط و هم نشینی میان 
است هر چند که به  یاز روش معمار یذات یژگیو کی نهیدرک زم (31ص، 1394، شود و محتوا و شکل را در بر می گیرد.)ایمانی

ضوع زمینه در سه عنوان مورد بحث مو(dagliogu,2015,p267شود.) یم لیتبد یو گفتمان معمار هیبه مرکز نظر لیتبد یسخت
 قرار می گیرد:

 به ویژه تصاویر و مناظر شهری و غیر شهری در رابطه با محل و محیط اطراف ساختمان :3زمینه فرعی -1
 به ویژه در مفاهیمی از همفکری و همدلی، بررسی :4زمینه بصری و احساسی -2
 (328ص، 1396، نات و دکوراسیون)اکبری و همکارانهای فرهنگی از قبیل سواالت درباره تزئی سنت: 5زمینه انسانی -3
 

 ییگرا نهیو زم تیکل -8
لوکوربوزیه »در یک رساله منتشر نشده با عنوان  7استیون هارت، 6اصطالح زمینه گرایی نخستین بار توسط استوارت کوهن

 رو و باب اسالنزکی8 توسط کالین 5195شروع شده و در سال های  1950به کار برده شد و این بحث از اواخر دهه «معمار شهرساز
با ارائه مقاله شفافیت عرضی و واقعی ادامه داده شد.هر چند رویکرد زمینه گرایی به عنوان یکی از دیدگاه های رایج شهرسازی در  9

و در واکنش به دوران تجدد و بریدن از سنت ها و بی توجهی به ویژگی محلی و بومی طرح شد.)بنی هاشمی  1950سال های 
 یم یتکامل دادیبه عنوان رو نهیاست که به زم یو معمار یها در شهرساز دگاهیاز د یکی ییگرا نهیزم(82ص، 1397، همکاران

در بر گرفت و حوزه  زیرا ن انهیانسان گرا نهیخود زم یتکامل ریرا در نظر داشت اما در س یابتدا صرفا ابعاد کالبد ییگرا نهیزم، نگرد
 یو معمار یشهر یدر فضاها ینیو ع یمعتقدند نگرش به ساختار ذهن انیگرا نهیداد.زم شگستر یوه فرهنگمطالعات خود را به وج

 یقلمداد م یمعمار یعامل انسجام دهنده در شهر و فضاها یفرهنگ یو اجتماع یخیتار یدر ابعاد کالبد یتکامل یدادیبه مثابه رو
 یم یخیتار یدادیرا به مثابه رو نهیزم-یدر معمار جیرا یها دگاهیاز د یکی ییگرا نهی( زم7ص، 1395، لو و همکاران یشود.)نق

مکان را  کی یها یژگیقادر باشد و دیگرا با نهیزم یمعمار، شوند یپرداخته و ساخته م، شناخته، پندارد که عناصر شهر در درون آن
توان گفت مجموعه  یم فیتعر کی(در 4ص، 1396، فر و همکاران ی)قدوس، خود قرار دهد یطراح ندیاز فرآ یو آن را بخش ابدیدر
با  ریدرگ یانیکه اجزاء در جر یبه گونه ا، شده است لیمتقابل با هم در کنش با هم تشک ریکه در تاث ییاست منسجم از اجزا یا

 متوان از به ه یآن است نم یاجزا یاز جمع جبر شیب ای، متفاوت  یزیکل چ کی، شوند یم ادراک، افتهیمجموعه انسجام 
نه ، کل را تجسم کند کی  کپارچهیساختار  ستیکه قادر ن یتوسط ذهن یکار هنر کی چگاهیکه ه، اجزاء منفرد ساخت وستنیپ

 ییگرا نهیزم نیاست بنابرا یفیصرفا توص ییگرا نهی( زم285ص، 1396، و همکاران یساخته شده و نه درک شده است.)احمد
 (hayes et al 2019,p4برخوردار است.) یادیز تیاز اهم یو کاربرد یفیتوص ییگرا نهینسبت به زم یفیتوص
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 منبع: نگارنده سلسله مراتب مقیاس زمینه گرایی -1نمودار 

 

  ییگرا نهیزم خچهیتار -9

بودن  دهیسبک مدرن را د های ساختمان که دوران آن معماران. گرفت شکل مدرن در دوران پست یدر معمار نهیتوجه به زم 
معمار و ، رابرت استرن  ی سبک برآمدند. به گفته نیموجود در ا های یسبک پرداختند و در صدد رفع کاست نیه انتقاد از اب

 :مشترک دارند یاصول های نهیدر زم ها ستیپست مدرن، سندهینو
 .رامونیپ طیساختمان و مح انیارتباط م جادیبه ا لیو تما ندهیساختمان در آ کی ی : امکان توسعهگرایی نهیزم -1
 یکه گفته م رسد یم ای که از حد انتخاب گذشته و به مقوله ای به گونه یمعمار خیاشاره به تار، هیاشارت و کنا -2

 .شکل به خود گرفته است( کیزمان  یاست که در ط یمیشکل و مفاه، فرم، )ارتباط شود
 (15ص.  1386, نیبنا.  )برول بندی هیساده از آرا ی: لذتها هیبه آرا شیگرا -3

 :کنند یم نییفرم ساختمان را تع ریز طشرای ها از نظر پست مدرن
 .کنند یافراد که از ساختمان استفاده م یو اقتصاد یخیتار، یاجتماع، یفرهنگ اتیخصوص -1
 .مغازه، کوچه، دانیم، ابانیخ، یشهر اتیخصوص -2
 .صحرا، جنگل، گرما، سرما، رطوبت، یمیاقل طیشرا -3
 (15ص.  1386, نی.  )برولیذهن هاینهیزم شپی، هاآن یازهاین، انساختم یروزمره اهال ینحوه زندگ -4

 

 اشکال مختلف زمینه گرایی -10
، اشکال مختلف زمینه گرایی سعی دارد وجوه شکل دهنده مکان را در گذر زمان از گذشته تا به حال به لحاظ ابعاد کالبدی

اسی تحت عنوان مجموعه ای جامع شامل عوامل و اشکال زمینه زبان شناسی و پدیدار شن، معناشناسی، اجتماعی-فرهنگی، تاریخی
( که در آن توجه به عوامل  7ص، 1395، گرایی سازماندهی نشان داده و زمینه گرایی نگرشی را مطرح می کند)زارع و همکاران

جدول زیر دسته بندی  اشکال مختلف زمینه گرایی از نظر صاحب نظران در، ذکر شده جزیی از مسائل طراحی در معماری می باشد
 (6ص، 1396، شده اند: )شهسواری و همکاران

 اشکال مختلف زمینه گرایی -1 جدول
 نظریات ییگرا نهیشکال مختلف زما

 اشکال مختلف زمینه گرایی

 زمینه را در چهار بعد زیر تشریح می نماید:

 رسانی به همگنی بصرینوآوری و تغییر بدون  آسیب، تنوع زمینه تاریخی: -

آفریند که شکل ساخته شده مجموعه قواعدی را می، فرهنگ فرهنگی:–مینه اجتماعیز -
 بازتابی از آن است

 حفظ تداوم بصری در واحد های همسایگی زمینه کالبدی: -

 تطابق با اقلیم اقلیمی: زمینه -
 در کل می توان زمینه را به سه تقسیم کرد:

 که به شکل کل از قبل می گویند، زمینه کالبدی -1

 به میزان و نظم و رابطه ی اجزای شهر در طول زمان می گویند، ی تاریخی زمینه -2

 ارزش ها و اهداف مشترک گفته می شود، فرهنگی به معانی-زمینه اجتماعی -3

 زمینه به عنوان نوعی از تاریخ و همچنین عاملی پویا و متغییر و سیال است. زمینه تاریخی:

 درک خصوصیات انسانی و فرهنگی فضای کالبدی است.، ناساس نظریه مکا فرهنگی:-زمینه اجتماعی
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 زمینه گرایی کالبدی -9
  یاجزا یکالبد ییگرا نهیزمیک اثر معماری در رابطه با نظام بزرگ شهری و در سلسله مراتبی از مجموعه ها قرار می گیرند و 

بنابراین .رندیگ یمصنوع قرار م طیتر مح عیوس ی نهیدر زم بلکه، نمی دهدو مطالعه قرار  یابیمورد ارز ییبه تنهارا  شکل شهر 
(زمینه کالبدی 7ص، ، زمینه گرایی پیوند میان معماری و شهرسازی است که در زمینه معین صورت می پزیرد.)زارع و همکاران

ازها و چشم اند، جهت گیری، دسترسی ها، هندسه، رنگ ها، بافت، جزئیات مصالح، تناسبات، مقیاس، عناصری چون فرم و شکل
خیابان ها و پیاده روها و نسبت آن ها با ، بافت شهری شامل میزان تراکم بناها، وضعیت پوشش گیاهی، توپوگرافی محل، پرسپکتیو
خط ، پیوند بناهای قدیمی و جدید، همجواری بناها با یکدیگر، سازماندهی فضاها، ترکیب احجام و فرم ها در کنار یکدیگر، یکدیگر
  (32ص، 1394، نوع اتصال به زمین و بسیاری از این مسائل را در بر میگیرد.)ایمانی خط زمین و، آسمان

 

 زمینه تاریخی -10
تاریخ گرایان بر این عقیده اند که گذشته برای شهرسازی و معماری کنونی درس هایی عینی دارد.اگر جامعه ای خود را از 

آنچه دارد تاریخ است و تنها فرق ، انسان در یک کلمه طبیعتی ندارد، تگذشته جدا کند تالش انسان گذشته را بیهوده انگاشته اس
در حقیقیت  (32ص، 134، )ایمانی، میان تاریخ انسان و تاریخ طبیعی آن است که تاریخ انسان هرگز نمی تواند از ابتدا آغاز شود

بخشی از خاطره جمعی در شهر را می عنصر اصلی نظریه را معماری تشکیل می دهد که در طول زمان ماندگارند و به عنوان 
، 1397، سازد.شهروندان به طور پیوسته دارای خاطره جمعی هستند و به طور ناپیوسته آن را تغییر می دهند.)هاشم پور و همکاران

111) 

 

 یمیاقل ییگرا نهیزم -11

و  یلیفس یو مصرف حداقل انرژ یعیطب های یبا استفاده از انرژ یطیمح  طیشرا  میتنظ، و احترام به آنها یحفظ منابع خداداد
 توسعه تیو در نها داریپا یبه معمار دنیدر رس یو گام یدر معمار داریپا یاز الگوها یکیبه  یمیو اقل یعیطب طیبا شرا یستزی هم

  .باشد داریپا یرمعما یبه سو یراه تواند یم مکنی یم یکه در آن معمار یمیاقل یو فاکتورها نهیزم می. توجه به اقلباشد یم دارپای
را به حداقل  یلیو استفاده از منابع فس کند یآب و... باز م، باد، دیخورش رینظ یعیطب یروهایاستفاده از ن یمهم راه را برا نیدقت به ا

 به... و سرداب، ها باغچه گودال، یکاله فرنگ، شوادونها، ابیآس، بادها ابیآس، رهایبادگ رینظ یساتی. درگذشته عناصر تاسرساند یم
 ریمنطقه نظ یمیاقل یآمده اند. لذا توجه به فاکتورها دیپد یطیمح ستیز های تیو ظرف یمعمار نهیزم یمیاقل ناختش مدد

 یتابش آفتاب و... امر، آسمان تیوضع، هوا انیجر، هوا در شب و روز یدما راتییتغ، باران، باد، نهیهر زم یمیاقل اتیخصوص
 (13ص.  1386, نیاست. )برول یضرور

 

 فرهنگی-زمینه گرایی اجتماعی -12
 نهیمدرن که تعامل آنها با فرهنگ و زم یهدف معمار ژهیاست به و یو فرهنگ یمعمار یکردهایاز رو یکی ییگرا نهیزم
فرهنگی معتقدند که فرهنگ -زمینه گرایان اجتماعی (tabarsa et al,2017,p356)باشد. یمنطقه م میمنطقه و اقل یفرهنگ

بازتابی از آن است.در این رویکرد آنچه با زمینه موجود ناهماهنگ و ، دی را می آفریند که شکل ساخته شدهمجموعه قواع
جهان بینی و نظام های نمادی ، باورها، مردم به کمک فرهنگ یعنی مجموع ارزش ها، نامتجاتس است.قابل پذیرش نیست

ارزش ها و ، فرهنگی به معانی-زمینه اجتماعی، دیل می کنندمشترک به محیط خود معنی می دهند و فضای خالی را به مکان تب
  (111ص، 1397، اهداف مشترک گفته می شود.)هاشم پور

 

 زمینه گرایی در معماری -13
چرا که ، کند یم دایپ میارتباط مستق یشود اما کامالبا معمار یم فیتعر ینگر است که در شهرساز یکل یدگاهید ییگرا نهیزم
 نیا ابدوابعادی یم تیاهم یمعمار یو بافت برا نهیشهر به عنوان زم ییگرا نهیشود پس در زم یم جادیشهر ادر بستر  یمعمار

و در  یخیتار یدر هر دوره  ی( طرح معمار2ص، 1395، باشد.)رادفر و همکاران یم ینگفره-یو اجتماع یخیتار، یکالبد تیاهم
سوزان  فیبه تعر، باشد یآن دوره و کاربران آن م یانسان ها یاز زندگ یوجوه مختلف انگریب، که ساخته شود ییایهر نقطه جغراف

، 1396، و آشکار گرداند.)زارع و همکاران تیرا قابل رو انیآدم یزندگ طیتمام مح یمایکه س یعامل یعنی یلنگر معمار
،  یو فرهنگ یاقتصاد، یتسا-یاجتماع یها طیمح،  یفرهنگ یها یژگیو و تیسا، گرا عبارت است از مواد نهیزم ی(معمار2ص
 یابیمورد ارز نیزم یو نما و توپوگراف تیسا،  یکیزیف طیتوسط شرا ردیگ یکه ساختمان در آن قرار م یطیباشد مح یکیزیف تیسا

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م ی ذکر شدهها یژگیو نیبا توجه به ا یمختلفو هر نوع آنها مصالح  واقع گشتهقرار 

(nwakalo,2018,p5) 
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 بحث و نتیجه گیری -14
فضا در مفهوم مادی خود به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی کند ولی به محض آن که یک گروه انسانی فعالیتی را 

از این رو پس فضا بستری برای وقوع رفتارهای انسانی می باشد.فضاهای ، در مکانی آغاز کند معنای نمادین فضا پدیدار می شود
کلی طراحی  این مراکز  با توجه به عملکردهای گوناگون آنها متفاوت بوده و سیستم غالب طراحی این مراکز  پژوهشی و اصول

اتاق های گفتمان و ، کالس ها، غالب فضاهای آنها را دفاتر، عملکرد خاص هر مرکز می باشد.مرکز پژوهش های توسعه ای محور
اها و پژوهشکده ها با توجه به  ویژگی های طراحی آنها  مختلف می سالن های کنفرانس تشکیل می دهد و هر یک از این فض

معماری زمینه گرا بر زمین ، باشد و می توان عوامل مختلف مانند زمینه گرایی در معماری این مراکز و فضاهای آنها در نظر گرفت
اقع پیامی را به عینیت می رساند که بستر مداری و پیوند محیط با فضا تاکید دارد و با درک پیام بستر خود شکل می گیرد و در و

در این نوع معماری هر بنایی براساس ، معماری به او داده است در نتیجه ساختمان جزئی کوچک از طبیعت پیرامون خواهد بود
ن عضو طراحی و اجرا می شود و ساختما، اقلیمی و شرایط خاص آن محل و ساختمان، تاریخی و کالبدی ، اجتماعی، زمینه فرهنگی

همخوان با محیط شناسی و عنصری هماهنگ در بستر خود و در نهایت در بستر محیط زیست خواهد بود.با نگاه به مطالب عنوان 
جمع آوری و پرورش ایده ها فعالیت دارد و در راستای دستیابی به نتایج کار ، حل مسائل علمی، شده این مرکز در راستای پژوهش

از دیگر سو این روش می ، یر از هم اندیشی و هم فکری پژوهشگران و صاحب نظران بهره مند گرددآمد سعی دارد تا در این مس
تواند به تعلیم و پرورش پژوهشگران نوپا یاری رساند و درصد خطا را در این مسیر کاهش دهد.در نتیجه وظیفه ما به عنوان طراح 

ن و توجه به زمینه گرایی و گسترش پژوهش و ایجاد مجموع این مجموعه تالش برای طراحی مناسب در جهت جذب عالقه مندا
پژوهش با توجه به مسائل هم اندیشی و زمینه گرایی در جهت نیل -های پاسخگو به نیازهای پژوهشگران در تمام جوانب آموزشی

 به موفقیت است.
 

 نوشتپی
7- Steven hurtt 
8- Colin rowe 
9- Bob slutsky 

4- Visual contex 
5- Huaman context 
6- Stuart cohen 

1- Nwakalo 
2- Dohan 
3- Formal context 
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(بررسی طراحی موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری زمینه گرا نمونه موردی موزه 1395محسن)، قاسمی، سولماز، زارع -11
دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران معماری و ، مدرن نیویورک موزه هنر کیمبل موزه هنر واکایاما ژاپن هنر

 18-1، شهرسازی و محیط زیست پایدار
(تاثیر رویکرد زمینه گرایی کالبدی بر طراحی معماری نمونه موردی طراحی مجتمع 1396زینب)، عمادیان رضوی، محیا، زارع -12

 12-1، کنفرانس بین المللی عمران معماری و شهرسازی، دشگری در روستای قطرماقامتی و گر
دومین ، (تدوین مولفه های طراحی فضای شهری متنوع با رویکرد زمینه گرایی1396محمدرضا)، خطیبی، عاطفی، شهسواری -13

 9-1، کنفرانس ملی یافته ها نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست
(معیارهای تاثیر گذار در طراحی مرکز همایش های بین المللی با 1395هادی)، محمودی نژاد، احمد، حیدری، ساناز، اری علی -14

 12-1، کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی، تاکید بینامتنی
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حس تعلق  یبر ارتقا دیمراکز خر یداخل یمعمار یاثرگذار یبررس

 نجم رشت دیمورد مطالعه: مرکز خر ینمونه؛ افراد به فضا

     

 1خانوانه یزهرا رمضان
 02/20/0022تاریخ دریافت:  

 00/20/0022تاریخ پذیرش: 
 

  82500کد مقاله:  
 

 یده ـچک
 

مراکز از  نیا  یفضا یو نمود ظاهر یداخل یکه طراح اندافتهیدرنکته را  نیا دیصاحبان مراکز خر یمعماران، طراحان و حت
عوامل  باعث  نیا حیمناسب و صح یریکارگبهتوجه و  ،یاست. مشخص نمودن، بررس انیعوامل مهم در جذب مشتر

 مسئله نیحس تعلق به فضا خواهد شد که ا شیو در واقع افزا دیراز مرکز خ دیو تعداد دفعات بازد انیتعداد مشتر شیافزا
عوامل و  نیا ییپژوهش هدف شناسا نیرا در بر دارد. در ا  یطرح معمار تیموفق تاًینهاو  یاقتصاد یسودآور شیافزا

 وشر ق،یتحق نیفضا است. روش ا کنندگاناستفادهدر  خاطرتعلقو  تیحس رضا جادیدر ا شاناثرگذاری یچگونگ
نجم شهر رشت است به پرسشنامه  دیکه مرکز خر ،یمورد ینمونه بازدیدکنندگان ییپاسخگو قیطر است که از یشیمایپ

عوامل  نی. ااندکردهاشاره ییفضا دمانیرنگ، مبلمان و چ ،ییمانند نور و روشنا هاییمؤلفهبه  کنندگاناستفادهکه  میافتیدر
 یگوناگون فاکتورها هایجنبهپژوهش تالش شد تا  نیدر ا نی. بنابراباشندمیملموس  ومهم  ،گیرچشم اریاز نظر آنان  بس

آمدن  دیو پد ترطوالنیرا بر حضور  شاناثرگذاری یکرده و چگونگ یفضا را  بررس کنندگاناستفادهذکر شده توسط 
 یسن یدهر رشتیمحل تجمع ب ومبلمان، رنگ  ،ییفضا دمانیچ ،یظاهر ناتییتز یمقوله. میینما لیاحساس تعلق را تحل

محل نشستن و  لیاز قب یاست که بزرگساالن اغلب موارد یدر حال نیو ا دهدمیقرار  تأثیرجوان و خردسال را تحت 
 تأکیدپژوهش  نی. ادهندمیرا مد نظر قرار  هامغازهو  هاغرفه یو دسترس ونقلحملعوامل مرتبط با  نیاستراحت و همچن

کردن زمان  یبه سپر انیمشتر شتریب لیحس تعلق و تما یدر ارتقا یاریبس تأثیر دیمراکز خر یلداخ یکه معمار کندمی
و به وجود آمدن  تیحس تعلق عامل رضا یایجادکننده یفاکتورها حیصح کارگیریبهمراکز را دارد.  نیدر ا شتریب

 .شودمیاحساس تعلق در افراد 
 
 

 حس تعلق، رشت د،یمرکز خر ،یداخل یمعمار یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
و معماری داخلی بر ارتقای حس تعلق  تأثیربررسی  ،اخیر هایسالتعداد مراکز خرید طی  با توجه به افزایش جمعیت شهرها و

به فضاهای گردهمایی اجتماعی  اندشدهلیتبدمراکز خرید برای بسیاری از مردم  .باشدمیاهمیت  افزایش دفعات بازدید بسیار حائز
( 0200)آکتاس، . شودمیدر این مراکز باعث افزایش زمان خرید  وجود فضای تفریح .گذرانندمیکه اوقات فراغت خود را آنجا 

 خرید مایحتاج روزانه ی زندگی و همچنینالت ارائه شده ی جدید و معتبر و مراکز خرید را برای دیدن محصو ،عموما کاربران
اوقات فراغت خود در نظر میگیرند و روشن است که طراحی به عنوان مکانی برای سپری کردن  گاها همان گونه که پیشتر ذکر شد

 ای کاربران را دارد.، قابل تحمل بودن و استفاده بهینه از زمان برخلی سهم بسزایی در دل انگیز بودندا
رنگ و ترکیبات  ،راکز خرید از جمله نور و روشناییاثرگذار در طراحی داخلی م هدف اصلی این تحقیق مطالعه و شناخت عوامل

 است. کنندگاناستفادهبر  مان فضایی و نحوه ی این اثرگذاریتهویه مطبوع و همچنین چید آن،
فروشگاه افزایش یابد میزان لذت  و طراحی داخلی فضای یک  ناشی از چیدمانتحقیقات نشان داده اند که اگر لذت و شعف 

این امر به (. 0208)لوریرو و همکاران،  بد و بازدید مجدد را در پی داردبخشی فروشگاه و تاثیرات مثبت بر مشتری هم افزایش میا
یک  ی دارد و مبنای ایجاد حس تعلق خواهد بود.گونه ای  ایجاد خاطره ی فردی یا جمعی خوشایند را برای استفاده کننده در پ

 فضای خرید باید طوری طراحی شود که مادران بتوانند فرزندان شان را همراه خود آورده و یک روز را به خرید اختصاص دهند.
وسایلی مثل تندیس  بنابراین پذیرایی و سرگرمی بچه ها مهم ترین اصل است. تنوع زیاد در خرید باعث ترغیب کودکان خواهد شد.

دلقک  ر باشد.اجرای کارهای تشویق کننده نیز میتواند موث د.نبچه ها را برای مدت طوالنی سرگرم میکن ... حوض و فواره و ،ها
چرخ و فلک و قطار  در مراکز خرید بزرگتر میتوان از د.در غیر این صورت محیط کسل کننده خواهد بو ... وور ، نمایش خنده آشدن

در سالمت و ایمنی بسر نها کرده و احساس کنند آ گاهی هم نیاز است مادران بتوانند فرزندانشان را ساعت ها ترک ه کرد.هم استفاد
 (0805)کومارسن، اشیش،  موسسه فرهنگی میتواند مفید باشد.بزرگساالن هم گروه موسیقی و میبرند.برای 

و  ت بودن طراحی داخلی فضاهایی مانند مراکز خرید را دارد.به طور کلی این پژوهش کوشش بر بررسی تاثیرات و حایز اهمی
شناسایی شدند که بصورت مجزا مورد مطالعه ی دقیق  هاییمؤلفه موردی، ینمونهبر با استفاده از مطالعات و مصاحبات انجام شده 

 قرار گرفتند.
 

  تحقیق پیشینه ی -2

ان به مراکز محیطی در ایجاد رغبت و اشتیاق در مراجعه کنندگبررسی نقش علم روانشناسی "با عنوان  نتایج پژوهش موحدی
نشان داد که در نظر گرفتن روانشناسی محیطی در طراحی داخلی مراکز خرید  "مرکز خرید الله پارک تبریز :موردی تجاری نمونه 

ب جذابیت الزم را در جذب نقش عمده ای دارد و به علت نوپایی و موضاعاتی قبیل مصالح لوکس نورپردازی و پارکینگ مناس
 (0820)موحدی، ناصر،  مشتری و خرسندی آنها دارد.

به این  "بر تمایل افراد به ماندن در فضامعماری داخلی مراکز خرید  تأثیربررسی  "بهرامی در پژوهشی تحت عنوان  _خسروی
طراحان و معماران  روند طراحی لحاظ شود.باید در  شودمیعواملی که موجب ایجاد انگیزه درکاربران مراکز خرید  نتیجه رسیدند که

 (0820)خسروی و بهرامی،  با در نظر گرفتن زیبایی بصری و ایجاد فضای روان برای حرکت بر تعداد مراجعه کنندگان بیافزایند.

 عسگری، که توسط " مصرف در مراکز بزرگ خرید شهریتحلیل معنا شناختی بر پدیده  معماری مصرفی،" پژوهش
هایی برای تبادالت اقتصادی نیستند و  همراکز خرید تنها عرصکه  سلطان زاده و هاشم نژاد انجام شد بیان شده است  نصیرسالمی،

 معناسازی و هویت بخشی. ،رتباطابه شمار میروند و فضاهایی اند برای  عرصه ی تولیدات فرهنگی و تعامالت اجتماعی نیز
 (0820)عسگری و همکاران، 

 "نقش رویکرد منظرین در ارتقای رضایتمندی شهری"در پژوهشی تحت عنوان صابرنژاد و براتی  منصوری، مجیدی،مریم 
گذار بر  تأثیرامنیت اجتماعی و هویت مکانی را به عنوان مهم ترین عوامل  ،که سه عامل اصلی دسترسی به خدماتاشاره کرد 

 (0820)مجیدی و همکاران،  ی کرده اند.رضایت مندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری شناسای

افراد های  واکنش بر انعوامل تعیین کننده و اثرات آن کز خرید:اهیجان در مر"در پژوهش  بیکر و ویکفیلد یافته های براساس
و  کنندگاناستفادهنتیجه گیری شده است که  یک مرکز خرید به طور مثبتی اثر میگذارد هم بر احساسات  "خرید کردن حین

 (0220)ویکفیلد و بیکر،  .رغبت آنان به بیشتر ماندن در آنخریداران و هم بر میل و 
ی محیطی یا غیر رنخ هاو س نشانه ها :یک سرمایه گذاری بهتر در رستوران های لوکس "وهشدر پژ کنگ و هیون یافته های
مثبت گذاشتن بر لذت بردن مشتریان از فضا بر  تأثیرکه چیدمان به طور غیر مستقیم از طریق  دهدمینشان  "؟زیست محیطی

درک بازدیدکنندگان از فاکتورهای مهم طراحی دهلیز در مراکز  " در پژوهشو ( 0200)هیون و کنگ،  .رفتار آنان هم اثر بگذارد
 ،روشنایی تهویه مطبوع، موسیقی، های نورپردازی، مؤلفه و همکاران انجام شد نتیجه گرفته شد که ویدودوکه توسط  "خرید.

مشتری اثر گذار  و تعلق خاطر متریال و وجود دهلیز یا همان آتریوم میتواند در ایجاد حس مکان رنگ و شفافیت و خوانایی محیط،
 (0202)ویدودو و همکاران،  باشد.
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ی به سمت تغییر نسلدرک  برای تجزیه تحلیلی مشترک  یک رویکرد مراکز خرید:نوجوانان و اولویت هایشان در "پژوهش 
ایجاد فضایی مانند کافه و فضای سبز و درختان  ،مانند مبلمان راحت هاییمؤلفه ویلهلم و ماتنر انجام شده توسط اقتصاد تجربه ای

و همین طور برای رده های سنی نوجوان  و توریست  نسبت به مرکز خرید موثر میشمارد.را در ایجاد احساس رضایت وتعلق خاطر 
عابدی و عباسی نیز در همین طور  (0225)ویلهلم و ماتنر،  المان های خاص و جدید و متنوع جذاب خواهد بود. ،نها مدرن بود

ایجاد حس تعلق  به یک خانه را از نظر مهم ترین شاخص "بررسی مفهوم حس تعلق مکانی در خانه های ایرانی" تحقیق
چیدمان  نورگیری و شکل پنجره، ایوان و سردر، عناصر کالبدی همچون شکل و اندازه عناصری مانند حیاط، کنندگاناستفاده

 (0820)عابدی و عباسی،  .استفضایی و بافت و تزیینات 
بر دلبستگی به مکان شهروندان در مجموعه بازار  فضایی)معماری( -عناصر کالبد تأثیر "بقائی و صنیعی پور در پژوهش 

ایفا درایجاد وابستگی  نقش پر رنگی فضاییعوامل و  محور تقارن، ریتم، ،همچون هندسه عوامل کالبدی کندمیبیان  "تبریز
ی به مکان که احساس لذت و رضایت از مکان نقش تعیین کننده ای در دلبستگنظریه دادند  0228ویلیام و وسک در سال  میکنند.

)بقائی و و حس تعلق نمیباشد. ه داشتن در یک مکان عامل دلبستگیصرفا ریش 0220در سال  0الو و آلتمنوبرخالف نظریه  دارد.
 (0825صنیعی پور، 

رنگ از نظر مشتریان مراکز خرید در به وجود آمدن یک تجربه ی خرید  چیدمان فضایی،مبلمان و  های نور و روشنایی، مؤلفه
ه مجموعه و حس تعلق خاطر ب و رضایت بخش و نهایتا ایجاد حس مثبت و عالقه مندی افراد به فضا و نتیجتا به وجود آمدنموفق 

میتوانیم موردی  ینمونهدر بیان جزئی تر با نگاهی به عوامل بازدارنده ی پدیدآمدن حس تعلق در بررسی  دارد.بازگشت مجدد اثر 
اشاره  تراحت و عدم خوانایی و دسترسی دشوار به بخش های خدمات مشتریمحل های اسکمبود  به عرض نامناسب راهرو ها،

 کنیم.
 

 سوال تحقیق -3
 گذارد؟آیا معماری داخلی مراکز خرید بر افزایش احساس تعلق افراد به آن فضا اثر می

 

 ضرورت تحقیق -4
 دستاورد خود را ارائه نماید.را آزموده و  در بخش های پیش رو ه های طرح شدهکه فرضی دپژوهش حاضر تالش بر این امر دار

ی موقت را خوشنودی و آسایش استفاده کننده  اینکه چگونه معماری و طراحی داخلی یک فضای عمومی میتواند عامل رضایت و
عماری به با افزایش این احساس تعلق به مکان موفقیت اثر میک استفاده کننده ی دائمی نماید. فراهم بیاورد و وی را تبدیل به 

بازدهی و سود اقتصادی مورد نظر را برای صاحبان  باشدمیوقوع میپیوندد و سرانجام فضای مورد نظر که در اینجا مرکز خرید 
 مجموعه فراهم می آورد.

 

 روش تحقیق -5
طور مقطعی بوده است و یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و همین  _روش تحقیق به صورت پیمایشی

رنگ،متریال و کیفیت خدمات و  چیدمان فضایی و مبلمان، مانند نور و روشنایی، هاییمؤلفهطرح پرسشنامه ای با محوریت بررسی 
خانم  %02پاسخ دهندگان  مطالعاتی است، بدست آمده است. ینمونهنفر از مشتریان مرکز خرید نجم که  02سپس پاسخگویی 

های نور و روشنایی،  مؤلفهاری با توجه به اطالعات بدست آمده از طریق پرسشنامه اثرگذ اند.کودکان بوده  %02آقایان و  02%
های مورد پرسش و متعاقب آن حس تعلق آنان در مرکز خرید  مؤلفهمبلمان و چیدمان فضایی را بر میزان رضایت افراد از  ،رنگ

 نجم بررسی و تحلیل شده است.

 

 مراکز خرید -6

لندمارک ها و  ها،مسیر ،لبه ها و مرزهاناحیه ها،  .دهندمیعنصر یک شهر را شکل  پنج  کندمیظهار ا  6مان گونه که لینچه
بازارها در گذشته نوعی محدوده ی مکانی  (0222)لینچ، .مراکز فعالیت یا گره ها که مراکز خرید جز این دسته اند نشانه ها و در آخر

فریحی ت _بزرگ در غالب مجتمع های تجاری اغلب در حومه ی شهرهای  کرده اندبه تمام نقاط شهر سرایت  امروزهکه  داشته اند
محصول سرایت مراکز  ،ظیمبان ها به درون این ساختمان های عتغییر موقعیت آیین قدم زنی یا پرسه زنی از خیا دارند.بزرگ قرار 

در ایاالت  0252خرید سرپوشیده در دهه گسترش و ایجاد مراکز   (0820)عسگری و همکاران، خرید به گستره ی شهر است.
 (0202)ویدودو و همکاران،  .ه استمتحده ی امریکا آغاز شد

                                                           
1 Altman and low 
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گتر از مراکز خرید معمولی اند و میتواند ی بزرگی است که چندین برابر بزر قع فضای سرپوشیدهواژه ی مال یا مرکز خرید در وا
ان هایی برای عرضه ی کاال و خدمات نیستند صرفا مکمراکز خرید  رده فروشی باشد.خوو فضای ورزشی  سینما، شامل رستوران،

تعداد مراکز خرید برای فعالیت های  (0225)تیموتی،  افزایش مصرف سازماندهی شده اند. بلکه به عنوان مکان هایی برای
مراکز خرید  میگوید 0225 0یرولب .رشد اقتصادی افزایش میابدمعامالتی و اوقات فراغت در حال افزایش است و تعداد آنها همراه با 

که به نند امارات متحده ی عربی کشورهایی ما .(0202)ویدودو،  میتوانند به عنوان جایگزینی برای مرکز شهر عمل و خدمت کنند.
زیرا این شهر مرکزخریدهای هیجان انگیز و موضوعی زیادی را ارائه  عنوان پایتخت خرید خاورمیانه در نظر گرفته شده است.

 (0202)کوکایلی،  ی حساب میشوند.و به عنوان جاذبه ی توریست کندمی
چون نقش مشروط مرکز خرید این است که مکانی در  برای بازدید کننده به وجود بیاورد. "حس"یک محیط خرید میتواند 

 (0202)بکر، و به فعالیت خرید کردن ارزش بخشد. ذهن بازدید کننده شناسایی کند 
 

 مراکز خریدطراحی داخلی  -6-1
اجزای .( 0828)خاشعی، عوامل متعددی در آن دخیل هستند. طراحی داخلی مرکز خرید بسیار تعیین کننده و دشوار است که

چیدمان ،راحتی و پوشش از عوامل  داخلی محیط فروشگاه ها ممکن است عملکردی یا صرفا مربوط به زیبایی محیط باشند.
 (0220)بکر و همکاران،  مل زیبایی شناسانه هستند.ح ازعواعملکردی و معماری و رنگ مصال

مبلمان و  _موسیقی _نور و روشنایی _مراجعان اثر گذارند از جمله رنگ عوامل متعددی در تحریک حس زیبایی شناسی
( 0208)کاتلر،  .بشنوند و بو کنند و محیط پیرامون خود را احساس کنند افراد میتوانند ببینند، 0کاتلرطبق اظهارات  فضایی.  چیدمان

شنیداری مانند  هاینبهجی و... و روشنای بصری مانند رنگ، هایجنبهبنابراین  وی عوامل محیطی را اینگونه طبقه بندی کرد که 
...  نرمی، دما و ند سختی،لمسی مان هایجنبهو همین طور  رایحه و... طراوت، بویایی مانند تهویه، هایجنبهموسیقی و... و  گام،

جنبه دیوار ها سقف کف  گوناگونی بر میگردند. هایجنبهاجزای داخلی مراکز خرید فراوان هستند و به  (0208)نویسرت،  س.هستند
نحوه ی روشن شدن فضا از جمله عواملی هستند که در به وجود آمدن یک احساس مثبت  ها و مصالحی که آنها را میپوشانند.

بعضی از فضاهای داخلی نوعی احساس آرامش را برای مثال از طریق گلکاری یا  نسبت به فروشگاه نقش اساسی ایفا میکنند.
نشان داده است که  0820سال  در صادقی و همکاران تحقیقات (0220)نیستورسکو و باربو، .  فضای بازی با آب ایجاد میکنند

 (0820)فرشچی و طحانی،   م باشد.کیفیات و ویژگی های محیط کالبدی میتواند پاسخ گوی توقعات و نیازهای مرد
 

  رنگ -6-2
پاسخ های  رنگ ها باعث( 0800)نیری،  .کندمینمایان  ،وت هااز طریق تفا رنگ زیبایی های هستی و شناخت ابعاد آن را

حس  گوارشی و دمای بدن میشوند و بسته به زمینه ی فرهنگی، سیستم تنفسی، ضربان قلب، ر فشار خون،فیزیولوژِیکی متفاوتی د
 کندمیرنگ به ما کمک  صدا بر آن بیشتر است. تأثیررنگ بر انسان از  تأثیر( 0820)سلمانی، .نندرا در افراد ایجاد میک های متفاوتی

)فرشچی اسات موثر باشند.تا به یکپارچگی جسم و روح و جان برسیم و یا میتوانند در توجه ما به احساس درون خود و در بروز احس
رنگ ها طی قرن ها به نمادهایی از احساسات درونی و حاالت  ان انسان ثابت شده است.رنگ بر رو تأثیر( 0820و طحانی، 

 (0822)شامقلی و یکیتا،  ماعی تبدیل شده اند.شخصیتی و اجت
میتواند اثرات  در هر محیط بگذارد. واضح زیادی و تغییرات رنگ یک عنصر منعطف و موثر در طراحی است که میتوان اثر

رنگ  یکی از عوامل انتقال پیام محیط،( 0200)جلیل و همکاران،  جسورانه ی را بر واکنش های فردی تحمیل کند.محتاطانه یا 
( 0820)صادقی و همکاران،  فراوانی بر کاربران فضا دارد. تأثیررنگ عنصری تفکیک ناپذیر از طبیعت و معماری است که  فضاست.

 وبر بازخورد های احساسی  پیش برنده و موثر یکی از یکی از فاکتور هایطراحی فروشگاها رنگ فضای داخلی به عنوان در 
طبق تحقیقات  آگاه بر احساس ما اثر میگذارند. رنگ ها به صورت نا خود( 0208نوسیرت، . )عاطفی مشتری شناخته شده است

پس اگر (0820)پاشا، گذرد.فروشگاه میز کنار قفسه ها ی و ا کندمیانجام شده مشتری در یک شانزدهم ثانیه به محصول نگاه 
 .رنگی استفاده کنیم که بیشتر جلب نظر کند به این صورت توانسته ایم مشتری را وادار به بیشتر نگاه کردن کنیم  بتوانیم از

 ها اصوال به سمت رنگ جذب میشوند.چشم
کف،  لق و رضایت مشتری و رنگ قفسه ها،مطرح شده در این قسمت این است که به نظر میرسد که مابین احساس تع فرضیه

 ها ارتباط وجود دارد.سقف و دیوار
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 نور و روشنایی -6-3
)فرشچی و  وانی آن بر انسان ها متفاوت است.که تاثیرات ر باشدمینور یکی از اصول معماری در تامین آسایش بصری فضا 

و ارتقاء مداوم کیفیت زندگی اکثر انسان ها در  پیشرفت روشن است که هستی و بقاء بشریت و همچنین یادگیری،( 0820طحانی، 
نورپردازی همواره بخش تفکیک ( 0802)نائبی و همکاران، . باشدمیر گرو نگاه کردن و دیدن است و الزمه ی دیدن همان نو

محیط حاصل  از تاثیرپذیری ما از جهان از طریق ارتباط بصری با  %05تا  02و حدود  دهدمیناپذیری از زندگی انسان را تشکیل 
بصری را که نتیجه ی  میتوانند مسیر حرکتی بازدید کننده را محیا کنند و ضعف چراغ ها (0820)فرشچی و طحانی،  .شودمی

که  دهدمیتحقیقات نشان ( 0202)ویدودو، . یدکننده راحتی بیشتری فراهم آورنداست را به حداقل برسانند  برای بازد ساختار داخلی
جهت و نحوه ی توزیع نور در محیط های گوناگون فعالیت انسانی ممکن است تا حدود زیادی بر  رنگ، ،نوع منبع میزان شدت،

تابش نور  بازدهی و کارایی وی موثرباشد و اساسا در این میان نور طبیعی کاملترین و مطلوب ترین نور است. روحیات، رفتارها،
تحصیل و نظایرآن عالوه بر  تفریح، فراغت، انسان اعم از محل کار،طبیعی و ارتباط بصری با محیط خارج در فضاهای زیستی 

و افزایش سالمتی و آسایش  بهبود رفتار و ارتقای شخصیت و نیز حفظ افزایش کارایی و بازدهی فرد موجب کاهش اضطراب،
مثال ساختمان به گونه  .دمحدود شونبرای افراد  در طراحی مراکز خرید معاصر نباید شرایط محیطی  (0800)سیدجوادی،  .شودمی

)آکتاس،  .برقرار باشد تهویه طبیعی و هوای تازهای طراحی شود که حداکثر استفاده از نور طبیعی روز را داشته باشد و همینطور 
 اما مصنوعی تشکیل شده است. نورپردازی از نور طبیعی و( 0220آرنی و کیم، ) نیز بر رفتار مشتری اثر میگذارد.روشنایی  (0200

( 0225)تنگ،  مراکز خرید آسیایی دیده میشوند. نورهای پرجنب و جوش و پویا معموال در .ده شده استهنور طبیعی بیشتر مشا
 قرار دهد. تأثیرو آنها را تحت  ندروشنایی مرکز خرید باید به اندازه و بسیار مالیم باشد تا فضایی آرام بخش برای کاربران ایجاد ک

طبق فرضیه ی عنوان شده درباره ی نور و  (0828)فدایی،  روشنایی نقش حیاتی دارد. مرکز خریدهمانند  در فضاهای اجتماع پذیر
به نظر میرسد بین نور و روشنایی و گستردگی و پراکندگی آن در نقاط مختلف و میزان تعلق خاطر خریداران  روشنایی مراکز خرید،

 ارتباط وجود دارد.
 

 مبلمان و چیدمان فضایی -6-4
نقش مهمی در رفتار انسان همان طور که محیط کالبدی بر افراد اثر میگذارد و به روش های گوناگون و عمیق محیط کالبدی 

 0ویکفیلد بکر( 0200)فیشر و همکاران،  رد.عواقب محیطی دانیز به گونه ای  کندمیتقریبا تمامی کارهایی که انسان  کندمیبازی 
 (0220)ویکفیلد،  میگذارد. تأثیربه بیشتر ماندن  هم بر میل او ،دریافت که چیدمان یک مرکز خرید هم بر احساس مشتری 0220

امروزه . خرید کردن ترغیب شوند برای و به سوی آنها کشیده شوند ضاهای عمومی مراکز خرید باید فضایی را خلق کنند که مردمف
که برای فضای غذا و سایر سرویس هایی  مبلمان، ،گیاهان ا امکاناتی مانند صندلی های نشستن،فضاهای عمومی در مراکز خرید ب

 (0220)چن،  .مجهز شده اند گردهمایی ضروری است
وعیت مرکز خرید را انعکاس دهند. ضصندلی و تمام مبلمان شهری باید طوری انتخاب شود که بهترین مو ،میز ،نیمکت
چیدمان در مرکز خرید باید به گونه ای باشد که میل و اشتیاق کاربران را افزایش دهد و همچنین مبلمان و  .(0800)هاللیان، 

و آگهی ها که به  عواملی مانند نشانه ها ی در نظر گرفت.را در طراح شودمیعواملی که باعث ترغیب کاربر و ایجاد انگیزه در او 
شناسایی مسیر و جلوگیری از سردرگمی و دسترسی  نار قفسه ها برایراهرو ها و از ک منظور جلب توجه مشتری در حین حرکت در

اما این نشانه ها و تابلو ها در محل قرار گیری  .آسان به غرقه ی مورد نظر که در مرکز خرید نجم به خوبی از آن استفاده شده است
 سردرگمی مینماید.آسانسور و سرویس بهداشتی برای کاربر خوانایی الزم را ندارد و وی را دچار 

حمل و جابجایی کاالهای ، اهم آوردن مکان مناسب جهت نشستن، استراحتمعلولین با فر و پاسخگویی به نیاز های سالمندان 
 خواهد شد. بازدیدکنندگانخریداری شده ی آنها و نتیجتا افزایش انرژی برای ادامه ی خرید و تشویق به گذراندن زمان بیشتر برای 

 .دهدمینشان می دهند زیرا امکان استراحت و تعامالت اجتماعی را به آنها  اغلب رغبت زیادی به مکان های نشستن کاربران مسن
و سرگرم کننده است و به  گیرچشم ،نمایش خنده و سنی کودکان بیشتر جلوه ی ظاهری ویترین یردهاین در حالیست که برای 

 سودگی بیشتر خرید کنند.که با اطمینان و آ دهدمیوالدین امکان این را 
که به نظر میرسد که بین میزان سهولت دسترسی به راهرو  کندمیی چیدمان فضایی و مبلمان بیان مطرح شده درباره فرضیه 

 ابطه ی مستقیم وجود دارد.و حس تعلق و رضایت از مراکز خرید ر ، مبلمانمحل استراحت ،و غرفه ی مور نظر
 

 حس مکان -6-6
به عنوان یک تجربه ی انسانی تعبیر  دهدمیکه از نظر عاطفی و شناختی در یک مکان رخ است  احساسیحس مکان در واقع 

عناصر ( 0202. )آگوس و همکاران، ی مختلف فیزیکی شودو میتواند منجر به احساسات متغیر بین افرادی با زمینه ها ودشمی
 بافت، تنوع، فواصل، مقیاس، :ند عبارتند ازمیگذار تأثیرکان و ویژگی هایی که بر حس م دهندمیمحیط فیزیکی که فضا را تشکیل 

                                                           
1 wakefield & baker 
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 .دهندمیاین عناصر فیزیکی یک مفهوم و هویت از مکان را ارائه  تنوع بصری و سایر تنظیمات.، دما و صدا بو، رنگ، تزئینات،
در بطن  مکان موثر خواهد بود.نظم فیزیکی و اجتماعی  بر ایجاد حس  ندی،رضایت م و عالوه بر اینها خوانایی، (0200)استیل، 

عناصر فیزیکی و هم عناصر  هم ( 0202)آگوس،  . کندمییک مرکز خرید حس مکان به عنوان رابطی بین شخص و مکان عمل 
ه را تحت رفتار بازدیدکنند ،ی ایجاد حس مکانبطه ی بین انسان و مراکز خرید برارا میگذارند. تأثیراجتماعی بر بازدیدکنندگان 

 (0222)ماهارانی، .دهندمیقرار  تأثیر
 

 حس تعلق -6-7
سطح باالتری از حس مکان است که در هر موقعیت و فضا به منظور بهره مندی و تداوم  ،حساس تعلق و وابستگی به مکانا

تعلق به مکان از نیازهای آدمی است. زیرا  احساس هنیاز ب( 0805)فالحت، حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده ای میابد. 
ایجاد مکان و محملی مناسب جهت اقناع این نیازهاست که به خودشکوفایی  و انسان با توجه به شناخت خود و نیازهای خود

 .و در محیطی فرهنگی به وجود می آید کندمیهویتی فرد به محیط اجتماعی است که در آن زندگی تعلق مکانی رابطه  میرسد.
معتقد است که در ارتباطات با مکان و تعلق به مکان از طریق برقراری انواع پیوند هایی که  0کراس (0822)پیربابایی و سجادزاده، 
که انسان  شودمیپیوند فرد با مکان منجر  .احساس تعلق به مکان و( 0225)کراس،  .صورت میگیرد دهندمیافراد با مکان تشکیل 

را برای مکان در ذهن فرد متصور نقشی  معانی و عملکرد ها، ،اساس تجربه های خود از نشانه ها خود را جزئی از مکان بداند و بر
به دلیل امکان  یک مکان .شودمیدر نتیجه مکان برای او مهم و قابل احترام  شود.این نقش نزد او منحصر به فرد و متفاوت است.

)پاکزاد و جهانشاه،  .دهدمیی را شکل احساس تعلق و دلبستگ ،ی مشترک میان افراد رخ داد یک رابطه ی اجتماعی و تجربه
0800) 

وابستگی زیادی به تعامل فرد با  تعلق به مکان همان گونه که با طوالنی شدن مدت سکونت فرد در یک محل افرایش میابد،
و آن زمان که حادثه فرجام میپذیرد و روزها  گاه بی واقعه در خیال نقش نمیبندخاطره هیچ ( 0202)رلف، ارد. دیگران در آن مکان د
 (0800)حبیبی،آن رخ داده است.  در است که واقعهفضایی  ،در ذهن باقی میماند که آنچه و سالها از ان میگذرد،

هر مرکز خرید متمایز است و ویژگی های . (0200)نجفی و میرا،  . اجتماعی مشخص و خاصی را دارد.یک مکان ابعاد جسمی  
اینکه چقدر یک مرکز خرید قابلیت داشته باشد برای ( 0202)ویدودو و همکارن،  دهندمیردو هرکدام یک حس مکان را خود را دا

 به  یزی است با سایر مراکز خرید.فعالیت های جنبی مانند دیدار با دوستان مخصوصا برای رده های سنی جوان و نوجوان عامل تما
نظر میرسد در بازار های محلی به دلیل وجود کاربری های مختلف و ویژگی های خاص معماری محیطی چند حسی شکل گرفته 

)صمدی و همکاران،  .که امروزه در پاساژ های معاصر اثری ازآن نیست حسی در این فضا اثر گذاشته است. که بر ایجاد حس تعلق
معتقد است فضاهای تجاری و تفریحی بر آمده از رویکردی که اماکنی اند شبیه سازی شده که برای مصرف خلق  6یوری. (0820

این  3که وارنابای و مدویهمین طور  (0225)یوری،  شده اند به همین علت احساس هویت اجتماعی در افراد بر انگیخته نمیشود.
 (0202)وارنابای و مدوی،  اند و فاقد هویت اند. ه خصوصی شدهرا نامکان هایی میداند کمراکز 
 

 هاو تحلیل و بررسی آن ی پژوهشیافته ها -7
با توجه به افزایش جمعیت شهر رشت و مورد مطالعه که مرکز خرید نجم است، باید بیان کرد که  ینمونهدر راستای معرفی 

از شمال به خیابان بیستون و موزه ی باستان  سبزه میدان رشت،مرکز خرید نجم واقع در  ،ل آن به یکی از کالنشهرهای ایرانتبدی
شت و میدان شهرداری  دسترسی شناسی شهر و ازغرب به خیابان الکانی و از سمت شرق به پیاده راه علم الهدی و بازار بزرگ ر

 کنندگاناستفادهو  باشدمیگو رجوع میکنند و نیاز مشتریان زیادی را پاسخ از شهر های اطراف به آن افراد بسیاری حتی  .دارد
رضایت بخش بوده یاد کنیم که  هاغرفهمیتوانیم از آن به عنوان نمونه ای که تا حدودی در فروش  محصوالت و  بسیاری دارد.

 استفاده بودن همانگونه که ذکر شد این مرکز خرید به علت مورد را به همراه داشته باشد. کنندگاناستفادهتوانسته رضایت نسبی 
 .باشدمیمناسبی جهت مطالعه ی پرسش مورد بررسی پژوهش حاضر  ینمونهتوسط شمار بسیاری، 

متر مربع فضای  05تا  02واحد تجاری با مساحت های  02متر مربع دارای  220با مساحت در سه طبقه و ین مجموعه ا
، و موبایل اسباب بازی، ساعتشت افزار و نو،و لوازم منزل مناسبی را برای ارائه اصناف پوشاک، کیف و کفش، لوازم ورزشی
بهداشتی و آرایشی  در طبقه ی هم کف فروش مواد غذایی، .جواهرات، صرافی، عطر و ادکلن و صنایع دستی فراهم آورده است

و  در طبقات بعدی فروش سایر اجناس و همین طور کافه و شهر بازی وجود دارد و نهایتا در طبقه ی آخر پارکینگ .شودمیانجام 
 سرویس بهداشتی مجموعه قرار گرفته است.

ی فروش مواد غذایی بیشتر از رنگ های گرم با طول موج باال همانند زرد هاغرفهدر این مرکز خرید سعی شده در  :رنگ
از  ، اثرمطلوب و مورد نظر را در مشتریان این بخشاصیت اشتها برانگیزینارنجی و قرمز استفاده شود که انتخاب این طیف با خ

                                                           
1 Cross 
2 urry 
3 Warnaby &medway 
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ا کف و سقف باعث القای حس های آبی بسیار مالیم و سفید در قسمت دیوارها ستون هاستفاده از رنگ مرکز خرید گذاشته است.
به دلیل اینکه روشن ترین رنگ  حس آرامش است.به مشتریان و همچنین القا دهنده خلوص و پاکیزگی  ،امنیت ،اعتماد، صداقت

قفسه ها و ویترین ها در نگاه اولیه و به محض  .دهدمیا در اثر انعکاس نور بسیار واضح نشان است جزییات محصوالت و لوازم ر
ورود به مرکز خرید و با توجه به اینکه محصوالت چیده شده دارای تنوع رنگی بسیار باالیی اند حس عالقه مندی و نشاط انگیزی 

رسشنامه میزان خوشایندی رنگ برای خریدار را بسیار خوب نشان طبق نتایج به دست آمده ازطریق پ کنند.را به مشتری القا می
 داده است.

 
 نگارنده( )ماخذ: نمودارمربوط به پاسخ مشتریان از رنگ میزان رضایت از رنگ در مرکز خرید -1 نمودار

 

روشنایی طبیعی مکمل در مرکز خرید نجم منابع روشنایی برای ایجاد زیبایی بیشتر در سقف بکار رفته است و  :نور و روشنایی
انرژی مصرفی یک ساختمان برای   %85تحقیقات نشان داده است   خواهد بود. این نور پردازی های عمومی بکار رفته در سقف،

مصرف انرژی در ساختمان های مراکز خرید بزرگ با بازدید کننده ی زیاد میتواند با استفاده از روشنایی  .شودمیروشنایی مصرف 
تنها در طبقه ی همکف از نور پردازی طبیعی و آن هم در قست ورودی  و جداره ی اصلی و ( 0200)آکتاس،  .ابدطبیعی کاهش ی
وجود آتریوم یا دهلیز نیز در مراکز خرید بزرگ نور طبیعی مطلوبی را به همراه دارد و ظاهر پرجنب و جوشی  .شودمیجنوبی استفاده 

قسمت ها از جمله راهرو ها روشنایی کامال رضایت بخش جهت دیدن محصول خواندن در تمام ( 0202)ویدودو،  .دهدمیبه فضا 
عدم نورپردازی مناسب در فضا باعث عدم حضور  مشخصات روی آن و همچنین تشخیص درست رنگ از دید کاربران وجود دارد.

د باالیی از مردم روشنایی مرکز طبق سواالت مطرح شده در پرسشنامه ی در راستای کیفیت نورپردازی مجموعه درص خواهد شد.
 خرید را قابل قبول توصیف کرده اند.

 
 نمودار  پاسخ های مراجعه کنندگان میزان رضایت از نور و روشنایی )ماخذ: نگارنده(  -2 نمودار

 

و  سنی نوجوان یردهدر مرکز خرید نجم در طبقه ی انتهایی ،شهر بازی عالوه بر کودکان برای  :مبلمان و چیدمان فضایی
سنی اش  یردهوالدین در حین خرید میتوانند کودک را به فضای بازی مختص  بزرگسال نیز امکان سرگرمی  را فراهم آورده است.

همین طور وجود  برده  که توسط کارکنان بخش مورد مراقب قرار میگیرند و به راحتی به خرید محصوالت مورد نظرشان بپردازند.
اند برای خریداران و همین طور سایر افرادی که حتی از به بخش فروش نمیروند مورد استفاده قرار کافی شاپ در همان طبقه  میتو

تعلق خاطر را در فضا با ایجاد خاطرات جمعی یا فردی  کاربری های متنوع میتواند میزان رضایت مندی، کارگیریبهدر واقع  بگیرد.
تا جایی که  کندمیهمانطور که انجمن مراکز خرید بریتانیا پیشنهاد  محل های استراحت به تعداد مناسب و بسیار افزایش دهند.

ممکن است رو به بیرون مراکز خرید و در قسمتی که درب ورودی در آن قرار دارد طراحی شده است زیرا امکان برقراری تماس 
بندی آنها کمک ویژه ای به  دهی محصوالت و دستهسامان( 0828)فدایی، های اجتماعی و دیدن افراد آشنا افزایش می یابد. 

تسهیل خرید و جلوگیری از سردرگمی و افزایش حس آگاهی به محیط برای کاربر کرده است به گونه ای که نیاز به پرسنل فروش 
 جهت دسترسی به محصول مورد نظر وجود ندارد.
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نوعی ترافیک و ازدحام را ایجاد حد فاصل قفسه های اجناس در مرکز خرید مانع از عبور و مرور راحت خریداران است و 
دقیقه را صرف انتخاب یا خواندن توضیحات محصول کند و از طرفی رفت و  0ثانیه تا  82زیرا شخص باید زمانی حدود  .کندمی

روند خرید را کند کرده و باعث خستگی و اتالف وقت  آمد سایرین که اغلب همراه با سبد های خرید هستند دشوار خواهد شد.
نحوه ی انتخاب محصول به گونه ایست  مسیر های حرکت و مکث افراد عرض نامناسبی دارد و موجب ازدحام خواهد شد..شودمی

بررسی و نهایتا انتخاب کند که باعث ایجاد حس اطمینان و اعتماد  لمس، ،فروشنده میتواند اجناس را مشاهدهکه خود شخص و نه 
 در ایجاد حس رغبت و اعتماد به نفس در بازدیدکنندگان فضا. و رضایت از محصول مورد نظر است و عاملی است

 

 
 )ماخذ: نگارنده( نمودار  پاسخ های مراجعه کنندگان میزان رضایت از مبلمان و محل استراحت. -3 نمودار

 

ر جو مرکز خرید و آرامش حاکم ب شودمییکی از عواملی که باعث ایجاد حس رضایت در کاربران این مرکز خرید  تعلق:حس 
رضایت به وجود آمده، در نهایت حس وفاداری به مرکز خرید و همچنین منتقل کردن این حس مثبت به سایر افراد و  آن فضاست.

درصد  22با توجه به پرسش های انجام شده از کاربران مرکز خرید نجم بیش از  نتیجتا گفتمان مثبت در مورد آن شده است.
مرکز خرید خوشنود بوده اند و حتی بعد از خرید کاالهای مورد نظرشان تمایل به بازدید بیشتر  جوانان از گذراندن اوقات خود در این

همین طور نو و تمیز بودن و  رنگ آمیزی مناسب و  ،چیدمان صحیح قفسه ها بی شک طراحی داخلی، نور مناسب ، داشته اند.
وه سنی خردسال هم برخالف معمول که تمایل چندانی به در گر .آرامش بخش از عوامل اثر گذار بر این عالقه مندی بوده است

با در نظر گرفتن شهر بازی واقع در  خرید کردن در کنار والدین ندارند در این مرکز خرید بسیار راضی و خوشنود و سرگرم هستند.
به خرید کاالهای مورد  طبقه انتهایی بسیاری از والدین با آرامش خیال از اینکه کودکشان در محیطی امن و مفرح سرگرم است

 به خرید از مرکز خرید نجم میکنند.تعداد قابل توجهی از کودکان والدین خود را تشویق  پردازند.نیازشان می
 

 نتیجه گیری -8

کمک قابل توجهی به  ،طراحی دقیق تربا  فضا  کنندگاناستفادهمعماران و طراحان میتوانند با در نظر گرفتن نیازها و توقعات 
 کنند. کنندگاناستفادهزدهی و همین طور سالمت روان و جسم و همین طور ارتقاء حس دل بستگی به مکان در افزایش با

میتوان به این نتیجه رسید که تنها تنوع و نوع محصوالت و قیمت مناسب در یک مرکز خرید عامل  بررسی های انجام شدهبا  
چیدمان قفسه  ،رنگ آمیزی ،نحوه ی نورپردازیاست. بلکه مهم ترین عامل معماری داخلی مجموعه  جذب مشتری نخواهد شد.

به عنوان   های استراحتان و همچنین محلسرگرم کردن کودک ،ورد نظر نحوه یمراهرو و غرفه ی دسترسی سهل و آسان به  ،ها
تفاده کننده و نهایتا احساس نیازهای روحی و فیزیکی اس ،حتهای طراحی داخلی میتوانند استفاده ی آسان و را مؤلفهملموس ترین 

 رضایت مندی و تعلق را در افراد به وجود آورند.
حت از تعداد صندلی ها جهت استرا و عالی رضایت مندی کاملموردی  ینمونهدر تحلیل با توجه به پرسش های انجام شده 

 افزوده شود. ی از فروشگاه های پربازدیدورودی و همچنین در داخل بعض ن ها خصوصا در نزدیکیباید بر تعداد آ حاصل نشده است.
نشانه ها و تابلو های محل قرار گیری  مسیر های حرکتی خریداران عرض نامناسبی دارد که موجب ازدحام شده است.همین طور 

فتن این امر که مرکز شهر رشت تا قبل از با در نظر گر آسانسور و همین طور سرویس بهداشتی برای کاربران خوانایی الزم را ندارد.
تعداد زیادی از بازدیدکنندگان آن  ،بوده استبا دسترسی آسان  در مرکز شهرشروع فعالیت این مرکز خرید فاقد چنین مجموعه ای 

 موعه نسبتامجداخلی وجود دارد و تعلق خاطر به های طراحی  مؤلفهندی از رضایت ماحساس را با جذابیت باال توصیف کرده اند و
 ایجاد شود. توانسته است در افراد به فضا و میتوان گفت احساس تعلق مایل زیادی به بازدید مجدد وجود داردت صورت گرفته است و
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،  «فضایی بر دلبستگی به مکان شهروندان در مجموعه بازار تبریز-عناصر کالبدی تأثیر(. » 0825صنیع پور، حمید، ) عاطفه؛ بقائی، .0

 008-20، ص 08آمایش محیط، شماره فصلنامه 

، «طراحی و چیدمان فروشگاه اصول و استراتژیی فروشگاهی و خرده فروشی»(، 0820.پاشازانوسی، محمدرضا، )0 .0
https://pashamarketing,ir/article/article_detail/3 

 8 تهران، انتشارات شهیدی،، «سیر اندیشه ها در شهرسازی» (،0800پاکزاد، جهانشاه، ) .8
 00-00، باغ نظر، « سکونت اجتماعی در محله ی سنتیتعلق جمعی به مکان، تحقق »(، 0822پیربابایی، محمدتقی، سجادزاده، حسن، ) .0
، باغ نظر، «از بازار تا پاساژ: تحلیلی بر سیر تحوالت فضاهای تجاری مدرن شهر تهران»(، 0822حبیبی، لیال، محمودی پاتی، فرزین، ) .5

08-50 

 http://merchandizing,blogfa.com/post/17، «عوامل موثر در ایجاد انگیزه مشتری در فروشگاه»(، 0828خاشعی، محسن، ) .2

، سومین همایش «معماری داخلی مراکز خرید بر تمایل افراد به ماندن در فضا تأثیربررسی »(، 0820خسروی، آرش، بهرامی، بختیار، ) .0
 ملی معماری داخلی ئ دکوراسیون، اصفهان

، 0، نشریه ی کتابداری و اطالع رسانی، جلد«رنگ در معماری داخلی فضاهای کتابخانه های دانشگاهی تأثیر»(، 0820سلمانی، آسیه، ) .0
 0شماره 

 05-20، 02، نشریه ی صفه، شماره «نور روز بر انسان تأثیر»(، 0800سیدجوادی، فریبرز، ) .2
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